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Įvadinis žodis
Šį dokumentą, kuriame apžvelgiamas Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto darbas 
šeštosios Parlamento kadencijos (2004 m. birželio mėn. – 2009 m. birželio mėn.) metu, sudaro dvi 
dalys.

Pirmoje šio dokumento dalyje „Kadencijos aptarimas“ skaitytojas ras glaustą pagrindinių Europos 
Parlamento rezoliucijų, patvirtintų jo Konstitucinių reikalų komiteto siūlymu, ir Komitete 
patvirtintų pranešimų, kurie dėl įvairių priežasčių nebuvo svarstyti ir dėl jų balsuota plenariniame 
posėdyje, santrauką.

Kiekviename šioje pirmoje dalyje paminėtame pranešime esanti nuoroda leis skaitytojui, 
pageidaujančiam įsigilinti į vieną ar kitą klausimą, susipažinti su visais patvirtintų rezoliucijų
tekstais. 

Prieduose pateikiama labiau faktinė informacija dėl komiteto sudėties, per kadenciją surengtų 
posėdžių, kitų komitetų siūlymu patvirtintų nuomonių ir suorganizuotų viešųjų svarstymų ar darbo 
grupių, kartu elektroninėje dokumento versijoje pateikiant nuorodą į pagrindinius svarbius 
dokumentus.

Pranešimai dėl Lisabonos sutarties, kurie dar nebuvo išnagrinėti ir dėl kurių nebuvo balsuota 
plenariniame posėdyje, šioje apžvalgoje pateikiami tokie, kokie jie yra šiuo metu. Richardo 
Corbetto pranešimas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros, kuris turi būti 
tvirtinamas komitete 2009 m. balandžio 22 d., tiesiog paminimas. Atnaujinta šio dokumento versija 
bus paskelbta, kai jis bus galutinai patvirtintas.

Parengta 2009 m. kovo 31 d.
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1. Šeštosios Europos Parlamento kadencijos Konstitucinių 
reikalų komiteto įgaliojimai ir atsakomybė (Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedas)

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse, visų pirma jų VI priede, nustatomi įvairių jį 
sudarančių komitetų įgaliojimai ir atsakomybė. Konstitucinių reikalų komitetas yra atsakingas 
už:

1. Europos integracijos institucinius aspektus, ypač jei tai susiję su tarpvyriausybinių 
konferencijų bei konventų parengimu ir eiga;

2. ES sutarties įgyvendinimą ir jos veikimo įvertinimą;
3. derybų dėl Sąjungos plėtros institucinius padarinius;
4. santykius tarp institucijų, įskaitant tarpinstitucinių susitarimų, kuriuos ruošiamasi 

patvirtinti plenarinio posėdžio metu, nagrinėjimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 
straipsnio 2 dalį;

5. rinkimų procedūrą pagal visose valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką;
6. Europos politines partijas, nepažeidžiant biuro įgaliojimų;
7. atvejų, kai valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia visoms valstybėms narėms bendrus 

principus, nustatymą;
8. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimą ir įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl jų keitimo.
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2. Kadencijos aptarimas
Europos Parlamentas savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliucijoje (Richard Corbett, Inigo Mendez 
de Vigo pranešimas) pritarė Sutarčiai dėl Konstitucijos dviejų trečdalių balsų dauguma, 
tikėdamas, kad ji „yra geras kompromisas ir didžiulis esančių sutarčių patobulinimas“ ir kad ji 
„padės tvirtą ir ilgalaikį pagrindą tolesniam Europos Sąjungos vystymuisi, kas leis jai toliau 
plėstis ir kartu, kai to prireiks, suteiks mechanizmą ją peržiūrėti“. Parlamentas džiaugiasi, kad 
Konstitucija suteikia daugiau aiškumo dėl Sąjungos pobūdžio bei tikslų, taip pat dėl 
Sąjungos ir valstybių narių santykių (ypač supaprastinant teisės aktus ir garantuojant, kad 
Europos Sąjunga niekada nebus „centralizuota supervalstybė“). Be to, sprendimo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma galimybės išplėtimas, Europos Vadovų Tarybos rinkimas dvejų su 
puse metų kadencijai, „Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro“, padedamo vienos išorės 
veiksmų tarnybos, posto sukūrimas, Komisijos narių skaičiaus sumažinimas nuo 2014 m. 
padidins Europos Sąjungos veiksmingumą ir jai bus daugiau atstovaujama tarptautinėje 
arenoje. Konstitucija taip pat padarys Europos Sąjungą demokratiškesnę (nacionaliniams 
parlamentams suteikiama galimybė nesutikti su pasiūlymu dėl teisės akto, bendro sprendimo 
procedūros taikymo išplėtimas, Europos Parlamento renkamas Komisijos pirmininkas...) ir 
suteiks daugiau pilietinių teisių (Pagrindinių teisių chartijos įtraukimas, prisijungimas prie 
Europos žmogaus teisių konvencijos, iniciatyvos teisės Europos piliečiams suteikimas...).

Patvirtinus minėtą rezoliuciją, Konstitucinių reikalų komitetas, bendradarbiaudamas su 
nacionaliniais parlamentais ir siekdamas ginti Parlamento poziciją bei dirbti Sutarties dėl 
Konstitucijos ratifikavimo tikslais, išsiuntė delegacijas į Jungtinę Karalystę, Estiją, Prancūziją, 
Čekiją, Lenkiją, Portugaliją ir Liuksemburgą. 

Kadangi Tarybos generalinis sekretorius, Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo 
politikai ir Komisija 2005 m. birželio mėn. turėjo pateikti Europos Vadovų Tarybai bendrą 
pranešimą apie pažangą kuriant Europos išorės veiksmų tarnybą, Europos Parlamentas 
2005 m. gegužės 26 d. patvirtino rezoliuciją, kurioje jis pareiškia esąs įsitikinęs, kad Europos 
išorės veiksmų tarnybą tikslinga įtraukti į Komisijos personalo struktūrą. Be to, jis prašo, kad 
Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojų etatai būtų tinkamai ir proporcingai paskirstyti 
tarp Komisijos, Tarybos generalinio sekretoriato ir nacionalinių diplomatinių tarnybų 
pareigūnų, ir nemano, kad būtina iš visų Komisijos generalinių direktoratų atimti įgaliojimus, 
susijusius su išorės santykiais. Komisijos delegacijos ir Tarybos ryšių tarnybos turėtų būti 
sujungtos į „Sąjungos ambasadas“. Siekdami mąstyti šia linkme toliau Konstitucinių reikalų 
komitetas ir jos pranešėjas Elmar Brok daug kartų rengė keitimąsi nuomonėmis, tačiau darbų 
neužbaigė.

Prancūzijoje ir Nyderlanduose surengus referendumus ir Europos Vadovų Tarybai 2005 m. 
birželio 18 d. deklaracijoje nusprendus dėl „svarstymo laikotarpio“, siekiant sudaryti sąlygas 
rengti plačias diskusijas visoje Europos Sąjungoje, Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją 
(Andrew Duff, Johannes Voggenhuber pranešimas), kurioje jis siūlo pasinaudoti apmąstymų 
laikotarpiu ir atnaujinti konstitucinį projektą plačių visuomenės diskusijų dėl Europos 
integracijos ateities pagrindu. Manydamas, kad „prieš“ yra labiau nepasitenkinimo dabartine 
Sąjungos būkle išraiška, o ne konkretus prieštaravimas konstitucinėms reformoms, jis prašo 
išnagrinėti neigiamo Prancūzijos ir Nyderlandų sprendimo priežastis ir primena, kad būtina 
gerbti tiek referendumų rezultatus, tiek ir Konstituciją ratifikavusių valstybių narių ir jų 
piliečių sprendimą. Europos Parlamento manymu, Nicos sutartis nėra pakankamas tolesnės 
Europos integracijos pagrindas, ir rezoliucijoje pabrėžiama, kad remiantis Nicos sutartimi 
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neįmanoma tolesnė Sąjungos plėtra po Bulgarijos ir Rumunijos stojimo. Atmesdamas 
pasiūlymus skirstyti valstybes nares į grupes, kol dar tęsiasi konstitucinio susitarimo procesas, 
jis primena, kad sustiprintas bendradarbiavimas turi skatinti Sąjungos tikslų siekį, stiprinti jos 
integracijos procesą, taip pat turi būti visuomet atviras visoms valstybėms narėms. Galimas 
tokių koalicijų sudarymas neturėtų kenkti pastangoms, skirtoms nedelsiant pasiekti susitarimą
dėl Konstitucijos Europai. Jis reikalauja bet kuriuo atveju dėti visas pastangas, kad 
Konstitucija įsigaliotų 2009 m.

Savo rezoliucijoje dėl tolesnių ateities apmąstymų, patvirtintoje besiruošiant 2006 m. 
birželio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybai, Europos Parlamentas dar kartą patvirtina savo 
siekį turėti parengtą konstitucinių klausimų sprendimą iki europinių rinkimų 2009 m. ir įspėja, 
kad reikia vengti bet kokių mėginimų pakenkti Konstitucinėje sutartyje pasiektam visuotiniam 
kompromisui. Jis pakartoja, kad nepritaria pasiūlymams įgyvendinti pavienes konstitucinio 
paketo dalis ir nedelsiant sukurti tam tikrų svarbiausių valstybių narių grupes, siekiant apeiti 
visos Europos Sąjungos konstitucinį procesą. Europos Vadovų Taryba raginama pereiti nuo 
apmąstymų laikotarpio prie analizės laikotarpio, kad ne vėliau kaip iki 2007 m. antrosios 
pusės būtų priimtas aiškus sprendimas, kaip toliau spręsti Konstitucinės sutarties klausimą. 
Kadangi išsamios diskusijos vyksta dar ne visoje Europos Sąjungoje, ypač ne visose 
valstybėse narėse, kurios vis dar nėra ratifikavusios Sutarties dėl Konstitucijos Europai, 
Europos Parlamentas ragina Europos Vadovų Tarybą siekti, kad visos valstybės narės aiškiai 
įsipareigotų taikyti jos siūlomus būdus ir priemones siekiant Europos Sąjungos mastu 
organizuoti atviras ir struktūruotas viešas diskusijas dėl svarbiausių klausimų, susijusių su 
Europos ateitimi. Konstitucijos dar neratifikavusios valstybės narės skatinamos iki apmąstymų 
laikotarpio pabaigos parengti patikimą veiksmų planą, kaip jos ketina išspręsti šį klausimą. 
Europos Vadovų Tarybai siūloma sudaryti tam tikrą planą, kuriuo vadovaujantis, kai tik bus 
tinkamas metas pagal politinių įvykių kalendorių, būtų galima pradėti konkretų dialogą su 
šalių, kuriose per referendumą buvo nepritarta Konstitucinei sutarčiai, atstovais, siekiant 
ištirti, ar yra galimybė vėl pradėti ratifikavimo procedūrą ir kokiomis sąlygomis ji galėtų būti 
vėl pradėta. Komisija raginama pateikti Europos Vadovų Tarybai išsamų planą, kaip kiek 
įmanoma geriau įgyvendinti šį procesą.

Per savo koordinatorius Konstitucinių reikalų komitetas aktyviai dalyvavo siekiant 
konsensuso, kuris Europos Parlamento pirmininkui leido pasirašyti Berlyno deklaraciją, 
kurioje iškeliamas „tikslas iki 2009 m. įvyksiančių Europos Parlamento rinkimų atnaujinti 
bendrą Europos Sąjungos pagrindą“.

2007 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
konstitucinio proceso gairių (Elmar Brok, Enrique Baron Crespo pranešimas), kurioje jis 
pažymi, kad du trečdaliai valstybių narių jau ratifikavo Konstitucinę sutartį, o dar keturios 
valstybės narės aiškiai išreiškė paramą sutarties nuostatoms, ir patvirtina, kad remia tokį 
susitarimą dėl dabartinio konstitucinio proceso, kuris būtų paremtas kitaip išdėstytu 
Konstitucinės sutarties turiniu, kuriame būtų atsižvelgiama į kai kuriose valstybėse narėse 
kilusius sunkumus. Todėl remia Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos pastangas sušaukti 
tarpvyriausybinę konferenciją (TVK) ir nustatyti gaires, kuriose būtų numatyta susitarimo 
priėmimo procedūra, aiškūs įpareigojimai ir tikslas pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos. 
Rezoliucijoje pareiškiama, kad Europos Parlamentas nepritars jokiems derybų metu 
pasiektiems susitarimams, kurie, palyginti su Konstitucine sutartimi, susilpnintų piliečių teisių 
apsaugą (be kita ko, Europos Parlamentas primygtinai reikalauja išsaugoti Pagrindinių teisių 
chartiją), taip pat sumažintų Europos Sąjungos veiklos demokratiškumą, skaidrumą ir 
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veiksmingumą. Jis primena, kad Parlamentas – vienintelė Europos Sąjungos institucija, kurią 
tiesiogiai išrinko pilietės ir piliečiai – turi kuo aktyviau dalyvauti TVK veikloje visais 
lygmenimis. Europos Parlamentas patvirtina, kad remtų Konvento metodo taikymą, jei 
valstybių ar vyriausybių vadovai nuspręstų imtis esminių esamo teksto pakeitimų, ir mano, 
kad būtina išsaugoti pagrindinius parlamentinio dalyvavimo, pilietinės visuomenės įtraukimo 
ir visiško skaidrumo principus.

Dvejus metus trukę svarstymai Europos ateities tema patvirtino, jog siekiant užtikrinti, kad 
Europos Sąjunga galėtų tinkamai veikti, ir sustiprinti jos piliečių teises ir jos vaidmenį 
pasaulyje reikia išsaugoti Konstitucinėje sutartyje pateikiamų su demokratija, veiksmingumu 
ir skaidrumu susijusių naujovių turinį ir jį patobulinti. Tokia yra Europos Parlamento 
nuomonė, išreikšta rezoliucijoje dėl tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo (Jo Leinen 
pranešimas), kurioje nors ir apgailestaujama, kad nebus įtraukti kai kurie svarbūs aspektai, dėl 
kurių susitarta per 2004 m. TVK, ir kad įgaliojimai leidžia suteikti daugiau tam tikroms 
valstybėms narėms taikomų nuo esminių numatytų sutarčių nuostatų nukrypti leidžiančių 
nuostatų (pvz., reikalavimas, kad Pagrindinių teisių chartija būtų netaikoma), vis dėlto 
džiaugiasi, kad jie padeda išsaugoti didžiąją dalį Konstitucinės sutarties esmės (Europos 
Sąjungos, kaip vieno juridinio asmens, statusą, ramsčių struktūros panaikinimą, kvalifikuotos 
daugumos balsavimo Taryboje, taip pat Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūros 
taikymo išplėtimą, dalyvaujamosios demokratijos aspektus, privalomąjį Pagrindinių teisių 
chartijos pobūdį, Europos Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumo padidinimą ir darnią 
institucinę sandarą). Jis taip pat džiaugiasi, kad į sutartis įtraukiami tam tikri nauji elementai, 
pvz., aiškiai paminėta klimato kaita ir solidarumas energetikos srityje. Europos Parlamentas 
ragina valstybes nares neatsisakyti per Europos Vadovų Tarybos susitikimą prisiimtų 
įsipareigojimų ir ragina TVK baigti savo darbą iki 2007 m. pabaigos, kad nauja sutartis galėtų 
įsigalioti likus pakankamai laiko iki 2009 m. europinių rinkimų.

Pagrindinių teisių chartijos ateitis buvo nuolatinis Europos Parlamento rūpestis. Siekiant, 
kad Lisabonos sutartyje ji būtų paminėta kaip privalomojo pobūdžio dokumentas, 
Parlamentas, papildydamas savo rezoliuciją dėl tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo, 
patvirtino rezoliuciją (Jo Leinen pranešimas), kurioje įgalioja pirmininką kartu su kitomis 
institucijomis prieš pasirašant Lisabonos sutartį oficialiai paskelbti Chartiją. Be to, jis kreipiasi 
į Lenkiją ir Jungtinę Karalystę, primygtinai ragindamas imtis visų pastangų, kad vis dėlto būtų 
pasiektas konsensusas dėl neriboto Chartijos taikymo.

Europos Parlamentas pasidžiaugė, kad apskritai Lisabonos sutartis yra teigiamas žingsnis
Europos Sąjungos ateičiai (Richard Corbett, Inigo Mendez de Vigo pranešimas). Ji yra 
gerokai tobulesnė už galiojančias Sutartis ir ją ratifikavus padidės demokratinė atskaitomybė 
Europos Sąjungoje, pagerės ES sprendimų priėmimo procesas (sustiprinus Europos Palamento 
ir nacionalinių parlamentų vaidmenis), sustiprės Europos piliečių teisės Europos Sąjungos 
atžvilgiu ir padidės institucijų veiklos efektyvumas. Europos Parlamentas remia Sutartį ir 
mano, kad ja bus sukurtas pastovus būsimos Europos Sąjungos raidos pagrindas nepaisant to, 
jog daug kas apgailestauja, kad reikėjo atsisakyti konstitucinio metodo ir tam tikrų jo 
ypatybių, atidėti svarbių naujosios Sutarties elementų įgyvendinimą (naujosios balsavimo 
Taryboje sistemos įsigaliojimą), į Sutartį įtraukti konkrečioms pavienėms valstybėms narėms 
taikomas specialias priemones (dviem valstybėms narėms pratęstas galimybės prisijungti 
(angl. opt-in) prie bendradarbiavimo policijos ir baudžiamosios teisės srityje sąlygos 
galiojimas, priimtas protokolas, kuriuo ribojamas Pagrindinių teisių chartijos taikymas dviejų 
valstybių narių nacionalinėje teisėje). Europos Parlamentas reikalauja, kad Sutartis įsigaliotų 
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2009 m. sausio 1 d., ir primygtinai reikalauja, kad būtų dedamos visos pastangos, kad Europos 
piliečiai būtų aiškiai ir objektyviai informuojami apie Sutarties turinį.

Po to, kai 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba leido surengti naują referendumą 
Airijoje, Europos Parlamentas, nepaisydamas vėluojančio Lisabonos sutarties ratifikavimo 
proceso, atnaujino pasiruošimo Sutarties įsigaliojimui darbus. Pačioje kadencijos pabaigoje 
buvo patvirtinti trys pranešimai1. Šie pranešimai atitinkamai yra susiję su nauju Parlamento 
vaidmeniu ir atsakomybe įgyvendinant Lisabonos sutartį, su Lisabonos sutarties poveikiu 
Europos Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyros vystymuisi ir su Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų santykių plėtojimu pagal Lisabonos sutartį. Tačiau laukiant antrojo 
referendumo, kuris turi būti surengtas Airijoje, rezultatų pradėti darbai, susiję su išorine 
tarnyba, nebuvo tęsiami.

Pranešime dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos 
sutartį (Jo Leinen pranešimas) sujungiami kiti pranešimai dėl Lisabonos sutarties 
įgyvendinimo ir apibendrinamos visų Parlamento komitetų nuomonės dėl Sutartyje atliekamų 
pakeitimų. Pranešime džiaugiamasi politikos sričių, kuriose Parlamentas priims sprendimą 
kartu su Taryba taikant bendro sprendimo procedūrą (ypač laisvės, saugumo ir teisingumo bei 
žemės ūkio srityse), išplėtimu, kadangi tai iš esmės prisidės prie Europos Sąjungos 
demokratinio teisėtumo. Panaikinus skirtumą tarp privalomųjų ir neprivalomųjų išlaidų visą 
biudžetą Europos Parlamentas ir Taryba tvirtins kartu. Taip pat labai teigiamai vertinama 
nauja pritarimo procedūra, naujos Komisijos pirmininko rinkimo galios ir naujos kontrolės 
galios. Galiausiai pranešime tikinama, kad Europos Parlamentas pasinaudos sutarties 
pakeitimų siūlymo teise, kai tai bus grindžiama naujais uždaviniais, ir raginama kitoms 
institucijoms sudaryti tarpinstitucinį susitarimą dėl kitos kadencijos darbo programos ir 
sėkmingam naujos sutarties įgyvendinimui reikalingų įgyvendinimo priemonių.

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimas pagal Lisabonos 
sutartį (pranešėjas Elmar Brok) taip pat buvo aptarta pranešime, kuriame komitetas 
pasidžiaugė naujomis nacionaliniams parlamentams suteiktomis teisėmis, visų pirma dėl 
subsidiarumo principo laikymosi kontrolės („geltonosios kortelės“ ir „oranžinės kortelės“ 
procedūros), kuriomis pirmą kartą nacionaliniams parlamentams priskiriamas konkretus 
vaidmuo Europos Sąjungos lygmeniu. Jame taip pat džiaugiamasi, kad pastaraisiais metais 
santykiai vystosi teigiama linkme, ir pabrėžiamas Parlamento komitetams priskiriamas 
vaidmuo siekiant suskurti tikrą „nuolatinį atitinkamų komitetų tinklą“. Jame netgi numatoma, 
kad Europos Parlamentas galėtų skirti lėšų šiems specializuotiems komitetams, kad būtų 
rengiami susitikimai su jų partneriais. Nacionaliniams parlamentams siūloma didinti Europos 
Parlamento narių nacionaliniuose parlamentuose turimą vaidmenį, pvz., kartais jiems 
suteikiant teisę kalbėti nacionalinių parlamentų plenariniuose posėdžiuose, dalyvauti 
specializuotų komitetų posėdžiuose, kai jie aptaria atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, 
arba dalyvauti frakcijų, kurioms jie priklauso, posėdžiuose. Galiausiai projekte aptariamas 
COSAC vaidmuo. 

Pranešime dėl Lisabonos sutarties poveikio Europos Sąjungos institucijų tarpusavio 
pusiausvyros vystymuisi (pranešėjas Jean-Luc Dehaene) aprašomas konkretus Lisabonos 
sutarties poveikis tarpinstituciniams santykiams ir pateikiamos tam tikros rekomendacijos, 

                                               
1 Kadangi šie pranešimai nebuvo svarstomi plenariniame posėdyje ir jame dėl jų nebuvo balsuota, ataskaitos 

parengtos remiantis balsavimo rezultatais komitete.
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kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą naujų institucinių nuostatų įgyvendinimą. Jame 
džiaugiamasi aiškesniais kiekvienos institucijos įgaliojimais, kurie yra padidinami kiekvienos 
jų konkrečioje įgaliojimų srityje, ir parodoma, kad veiksmingą institucijų darbą lems būtent 
sustiprintas veiklos koordinavimas. Tvirtas dviejų valstybių narių pirmininkavimas vienu 
metu (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Užsienio reikalų tarybai pirmininkaujantis 
vyriausiasis įgaliotinis) ir pirmininkavimas Tarybai rotacijos būdu yra patobulinimas, kuris 
gali suteikti nuoseklumo ir veiksmingumo, tačiau taip pat bus reikalingas glaudus 
bendradarbiavimas tarp šių skirtingų pirmininkų. Pasiūlomas paskyrimo į svarbiausius postus 
(Komisijos pirmininko, vyriausiojo įgaliotinio, Komisijos narių kolegijos, Europos Vadovų 
Tarybos pirmininko) nuo 2014 m. tvarkaraštis. Dėl kandidatų paskyrimo tvarkos 2009 m. 
pranešime primenama, kad jeigu Europos Vadovų Taryba iškart po europinių rinkimų 
nuspręstų pasiūlyti kandidatą į Komisijos pirmininkus, jai reikėtų pradėti konsultacijas su 
naujai išrinkto Parlamento atstovais, kad iš esmės būtų gerbiamos Parlamento prerogatyvos, 
numatytos Lisabonos sutartyje. Jeigu antrojo referendumo Airijoje rezultatai būtų palankūs, 
Parlamentas turėtų galutinai balsuoti dėl Komisijos narių kolegijos tik tuomet, kai Lisabonos 
sutartis įsigalios. Galiausiai dėl laikinųjų nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties, dėl kurių 
buvo susitarta 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Taryboje, pranešime primenama, 
kad turės būti pakeistos pirminės teisės nuostatos. Taip pat primenama, kad Lisabonos sutartis 
šioje srityje Parlamentui suteikia naujų įgaliojimų, kuriais, esant reikalui, jis nepraleis progos 
pasinaudoti. 

Be konstitucinio pobūdžio aktų, Europos Parlamentas taip pat patvirtino keletą pranešimų, 
kurie susiję su jo santykiais su kitomis institucijomis. 1994 m. įvesta paskirtų Komisijos 
narių patvirtinimo Parlamente procedūra (klausymai) suteikia Komisijai sustiprintą 
demokratinį teisėtumą. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos Komisijos tvirtinimo 
gairių (Andrew Duff pranešimas) nustatomi keli procedūrą reglamentuojantys principai ir 
taisyklės. Vėliau šie principai buvo perkelti į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles 
(Andrew Duff pranešimas) pridėjus naują priedą, kuriame išsamiai aprašomos procedūrinės 
klausymo, vertinimo ir balsavimo taisyklės, kuriomis remiantis tvirtinama arba atmetama 
kiekviena nauja Europos Komisija arba jos gali būti taikomos, kai keičiasi Komisijos sudėtis.

Per šią kadenciją buvo sudarytas naujas pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių. Europos Parlamentas taip pat priėmė bendrą deklaraciją dėl praktinių 
bendro sprendimo procedūros priemonių ir sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką.

Europos Parlamentas džiaugiasi sudaręs pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių (Jo Leinen pranešimas), kuris 2000 m. liepos mėn. pamatinį susitarimą 
padarys nuoseklesnį, suteiks daugiau reikšmės tarpinstituciniam dialogui, padidins skaidrumą 
ir patobulins keletą techninių tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektų. Parlamento nariai 
pabrėžia, kad svarbu, jog Europos Sąjungos delegacijoms į tarptautines konferencijas 
priklausantys Europos Parlamento nariai galėtų dalyvauti Europos Sąjungos vidiniuose 
koordinaciniuose susitikimuose, ir prašo Komisijos paremti šiuos Europos Parlamento 
reikalavimus Taryboje. Be to, Komisijos prašoma palikti Parlamentui ne mažiau kaip du 
mėnesius, kad jis galėtų tinkamai pasisakyti, kai bus pristatomos rekomendacijos dėl 
užimtumo (šiuo metu tvarkaraštis yra labai suspaustas). 

Bendroje deklaracijoje dėl praktinių bendro sprendimo procedūros priemonių (Jo 
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Leinen pranešimas) džiaugiamasi naujomis nuostatomis dėl Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės narės atstovų dalyvavimo Parlamento komitetų posėdžiuose, taip pat kad 
patvirtinamas principas, kad, kalbant apie teisinį lingvistinį svarstymą, Parlamento ir Tarybos 
tarnybos bendradarbiauja vienodu pagrindu ir susitarimu kaip galima anksčiau paruošti 
bendrus pranešimus spaudai ir spaudos konferencijas, per kurias būtų pranešama apie gerus 
atlikto darbo rezultatus ir sprendimus surengti svarbių priimtų tekstų pasirašymo ceremoniją 
dalyvaujant žiniasklaidos atstovams. Rezoliucijoje taip pat išreiškiamas noras, kad 
Parlamentas priimtų Parlamento komitetų praktikos susitikimų metu derinimo metodą 
(taisyklės dėl Parlamento delegacijų sudėties, įsipareigojimai dėl konfidencialumo, susijusio 
su susitikimų eiga).

Dėl Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarkos Europos 
Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, 
projektui ir tarpinstituciniam susitarimui dėl šio sprendimo projekto sudarymo bendro 
pareiškimo forma (Richard Corbett pranešimas). Ketinama galiojančias komitologijos 
procedūras papildyti „naująja reguliavimo procedūra su tikrinimu“. Pritarta ir 
tarpinstituciniam susitarimui dėl Sprendimo 1999/468/EB įgyvendinimo procedūrų, kurį iš 
dalies pakeitė Sprendimas 2006/512/EB (Monica Frassonii pranešimas), taip pat dviem 
pranešimams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
81 straipsnį, kad Parlamentui būtų suteikta galimybė naudotis savo teisėmis kaip galima 
geresnėmis sąlygomis pagal šią naują procedūrą (Richard Corbett ir Monica Frassoni
pranešimai). Šiuose skirtinguose pranešimuose Europos Parlamentas išreiškia liūdesį, kad 
Sprendimo 1999/468/EB įgyvendinimas buvo labai nepatenkinamas, ir primena, kad 
reguliavimo procedūra su tikrinimu turi būti taikoma visoms bendrojo pobūdžio priemonėms, 
skirtoms iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintų 
pagrindinių teisės aktų nuostatas. Jis ragina Tarybą ir Komisiją tais atvejais, kai gali būti 
neaišku, taikyti naująją reguliavimo procedūrą su tikrinimu, ir pritaria tam, kad susitarime 
tiksliau apibrėžiama Komisijos pareiga informuoti Parlamentą ir nurodoma, jog Parlamentas 
turi būti informuojamas apie komitetų darbą laikantis tvarkos, užtikrinančios sistemos 
skaidrumą ir veiksmingumą. Jis nepritaria Komisijos požiūriui, kad įgyvendinimo priemonių 
projektai nebūtų viešai prieinami tol, kol komitete nebuvo balsuojama, ir ragina Komisiją 
viešai skelbti visus įgyvendinimo priemonių projektus iš karto po to, kai jie oficialiai 
pasiūlomi.

Europos Parlamentas, atsakydamas į Komisijos komunikatą dėl teisės aktų leidėjams 
pateiktų teisės aktų pasiūlymų atrankos rezultatų (Sylvia-Yvonne Kaufmann pranešimas), 
pasinaudojo galimybe nuodugniau išnagrinėti problemas, susijusias su Komisijos pateiktu 
pasiūlymu dėl teisės aktų panaikinimo arba pakeitimo. Konstatavęs, kad trys institucijos 
nesutaria dėl Komisijos teisės šioje srityje tikslių ribų, ir nors ir pripažįsta, kad esant aiškioms 
riboms Komisija turi galimybę atšaukti pasiūlymą dėl teisės akto procedūros, pagal kurią 
patvirtinamas teisės aktas, metu, Europos Parlamentas mano, kad susitarimas šiuo klausimu 
prisidėtų prie sklandžios teisėkūros proceso eigos. Siūlydamas taikyti tam tikras pasiūlymų dėl 
teisės aktų atšaukimo ar pakeitimo iš dalies gaires (vykstant bendro sprendimo ir 
bendradarbiavimo procedūroms Komisija negali atšaukti pasiūlymo dėl teisės akto, kai Taryba 
priima bendrą sprendimą, nebent Taryba viršijo savo įgaliojimus; Komisija į Parlamento 
poziciją tinkamai atsižvelgia ir iš anksto pateikia Parlamentui pranešimą apie savo ketinimus, 
jeigu Komisija ketina atšaukti arba iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto savo iniciatyva) 
Europos Parlamentas mano, kad institucijoms nustačius bendrąsias gaires, papildančias jau 
esamus atitinkamus principus, išdėstytus Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir 
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Komisijos santykių ir tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisės aktų leidybos, tai būtų 
teigiamas poslinkis, palengvinantis teisėkūros procesą ir institucijų dialogą. Galiausiai 
rezoliucijoje pabrėžiama, kad tam tikrų pasiūlymų dėl teisės aktų atšaukimas ar keitimas turi 
būti paremti Bendrijos interesais ir būti tinkamai pagrįsti.

Palaikydamas santykius su kitomis institucijomis Europos Parlamentas taip pat patvirtino 
nuostatas, susijusias su ombudsmeno darbu, su reguliavimo agentūromis ir su leidinių biuru.

Europos Parlamento sprendimas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių 
nuostatų ir bendrųjų sąlygų (Anneli Jäätteenmäki pranešimas) grindžiamas visų pirma 
ombudsmeno statuto pritaikymu, siekiant, kad nekiltų abejonių dėl ombudsmeno galimybių 
atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus galimais blogo administravimo atvejais (būtent galimybė 
jam susipažinti su konfidencialiais laikomais dokumentais) ir kad būtų atsižvelgta į 
pastaraisiais metais įvykusius ES institucijų ir įstaigų vaidmens kovojant su Europos Sąjungos 
finansiniams interesams kenksmingu sukčiavimu pokyčius.

Komisijos pateiktais duomenimis, dabar veikia 29 reguliavimo agentūros, kuriose dirba 
3 800 darbuotojų ir kurių metinis biudžetas sudaro apie 1 100 mln. EUR, įskaitant Bendrijos 
įnašą, kuris siekia 559 mln. EUR. Todėl suprantama, kad jų veiklą reikia reglamentuoti, tad 
Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje jis palankiai vertina Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos projektą ir 
išreiškia apgailestavimą dėl Tarybos, kuri nėra linkusi pradėti derybas, siekiant susitarimo 
šiuo klausimu, požiūrio. Joje Europos Parlamentas taip pat tvirtina, kad ateityje pasiūlymuose 
steigti agentūras bus privaloma atsižvelgti į tam tikrus principus: poveikio vertinimas, 
parlamentinė kontrolė, Komisijos politinė atsakomybė.

Pastaruoju klausimu rezoliucijoje nerimaujama dėl nuolat didėjančio decentralizuotų agentūrų 
skaičiaus, baiminantis dėl to kylančio pavojaus, kad Komisijos vykdomosios valdžios 
funkcijos susilpnės ir išsiskirstys daugeliui pagal tarpvyriausybinį principą dirbančių 
institucijų. 2008 m. spalio mėn. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją „dėl reguliavimo 
agentūrų institucinių aspektų būsimo nustatymo strategijos“ (Georgios Papastamkos 
pranešimas), kurioje apgailestaujama, kad Tarybai atsisakius derėtis Komisija nusprendė 
atsiimti savo pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo ir pakeisti jį raginimu 
dalyvauti tarpinstituciniame dialoge, kuris leis nustatyti bendrą požiūrį. Nors bendrasis 
požiūris neatitinka jo lūkesčių, vis dėlto Europos Parlamentas pareiškia esąs pasirengęs jame 
dalyvauti ir reikalauja, kad kaip įmanoma greičiau būtų parengta darbo programa. Jis pateikia 
negalutinį klausimų, kurie turėtų būti įtraukti į šią programą, sąrašą: objektyvūs agentūrų 
įvertinimo kriterijai, įvertinimas, ar steigti agentūras yra ekonomiškiau, nei leisti tam tikras 
užduotis atlikti Komisijos padaliniams, agentūrų nepriklausomumo ribų nustatymas, 
nuolatinis poreikių stebėjimas... Europos Parlamento manymu, reikia sukurti aiškią, bendrą ir 
nuoseklią sistemą nustatant būsimą agentūrų vietą ES valdymo sistemoje ir nustatyti agentūrų 
sudarymo ir veiklos parlamentinę kontrolę.

Vykdant 2001 m. finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą „Parlamentas, 
remdamasis OPOCE atveju, mano, kad yra ypač sudėtinga aiškiai nustatyti institucijoms 
bendrų įstaigų politinę atsakomybę“. Todėl jis paragino institucijas „pakeisti institucijoms 
bendrų įstaigų teisinį pagrindą taip, kad būtų galima aiškiai paskirstyti administracinę ir 
politinę atsakomybę“, tačiau neliesti institucijų bendradarbiavimo principo, kuriuo 
vadovaujantis sutaupoma nemažai Europos biudžeto lėšų. Savo 2009 m. vasario 19 d. 
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sprendimu (Hanne Dahl pranešimas) Europos Parlamentas patvirtino sprendimo dėl Europos 
Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo projektą, kuriame tiksliau apibrėžiama 
Europos Sąjungos leidinių biuro kompetencijos sritis ir uždaviniai, atitinkama institucijų 
atsakomybė, taip pat biuro valdybos ir direktoriaus vaidmenys.

Kadangi, Parlamento manymu, 2006 m. balandžio 4 d. trijų institucijų pasiektas susitarimas 
buvo vienintelis įmanomas kompromisas, jis, dar kartą pažymėdamas, kad yra nusivylęs tuo, 
kaip vykstant deryboms Europos Vadovų Taryboje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 
atskirų valstybių narių interesams, o ne bendriems Europos tikslams, patvirtino 
Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (Sérgio 
Sousa Pinto pranešimas). Europos Parlamentas džiaugiasi, kad Europos Vadovų Taryba 
nusprendė pasiūlyti Komisijai atlikti visapusišką, plataus masto visų su ES išlaidomis ir 
ištekliais susijusių aspektų peržiūrą, kurioje jis ketina dalyvauti kaip Tarybos partneris 
biudžeto klausimais, siekdamas, kad būtų sutarta dėl sistemos, pagal kurią būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos gebėjimas savo siekiams naudoti nuosavų išteklių įnašus. Jis taip pat 
pasidžiaugė pažanga, pasiekta trijuose derybinės pozicijos ramsčiuose: politinių prioritetų ir 
finansinių poreikių atitikimas, biudžeto struktūros tobulinimas didesniu lankstumu ir Europos 
Sąjungos finansavimo įgyvendinimo kokybės tobulinimas ir Parlamento prerogatyvų 
išlaikymas. Europos Parlamentas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad derybų rezultatuose dar 
nemažai trūkumų nėra pašalinta, mano, kad 2008–2009 m. peržiūros metu turi būti skubiai 
pertvarkyta nuosavų išteklių sistema ir išlaidos, kad būtų išvengta tokios pat skaudžios 
valstybių narių derybų dėl būsimos finansinės struktūros patirties. Galiausiai jis patvirtina 
savo nuomonę, kad visos būsimos finansinės struktūros turėtų būti nustatomos penkerių metų 
laikotarpiui, kuris atitiktų Parlamento ir Komisijos kadencijas. Vėliau Europos Parlamentas 
patvirtino rezoliuciją, kurioje pritariama pasiūlytam tarpinstitucinio susitarimo pakeitimui (Jo 
Leinen pranešimas), kuriuo TIS tik papildomas vienu sakiniu, kuriame nurodoma, kad 
neatidėliotinos pagalbos rezervas išimties tvarka 2008 m. turėtų būti padidintas iki 
479 218 000 EUR (dabartinėmis kainomis), kad būtų padengtos naujos greito reagavimo į 
sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės išlaidos.

Kadangi dabartinės Europos Sąjungos institucinės, finansinės ir politinės struktūros 
nepritaikytos kitiems plėtros etapams ir jas būtina patobulinti, Europos Sąjunga susiduria su 
sunkumais vykdydama savo įsipareigojimus Pietryčių Europos šalims. Todėl pranešime dėl 
Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares instituciniai aspektų
(Alexander Stubb pranešimas) Europos Parlamentas dar kartą pakartodamas savo 
įsipareigojimą, susijusį su plėtra – istorine galimybe užtikrinti taiką, saugumą, stabilumą, 
demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat ekonomikos augimą ir gerovę Europoje, pakartoja 
savo įsitikinimą, kad plėtra privalo būti vykdoma kartu su Europos Sąjungos gilinimu, kad 
nebūtų pakenkta Europos integracijos proceso tikslams. Jis mano, kad Nicos sutartyje 
nesuteikiamas atitinkamas pagrindas būsimiems plėtros etapams, ir primena, kad prieš bet 
kurią plėtrą ateityje būtina atlikti Europos Sąjungos reformas. Pranešime išvardijamos 
būtinomis laikomos reformos (balsavimas kvalifikuota dauguma Taryboje, pirmininkavimo 
rotacijos sistemos pakeitimas, Komisijos pirmininko rinkimas, aktyvesnis nacionalinių 
parlamentų dalyvavimas, aiškus Europos Sąjungos vertybių ir tikslų apibrėžimas, finansinės 
programos persvarstymas). Pranešime keliamas klausimas dėl „absorbcijos pajėgumo“ 
sąvokos, kurią Europos Vadovų Taryba Kopenhagoje apibrėžė kaip „Sąjungos gebėjimą 
priimti naujas nares išlaikant Europos integracijos pagreitį“, ir vietoj jo vartojama „pajėgumo 
integruoti“ sąvoka. Jame pabrėžiama, kad „pajėgumas integruoti“ nėra naujas šalims 
kandidatėms taikomas kriterijus, o sąlyga siekiant plėtros ir gilinant Europos integracijos 
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procesą, ir kad atsakomybė gerinti savo „pajėgumą integruoti“ priskiriama Europos Sąjungai, 
o ne šalims kandidatėms. Europos Parlamentas pabrėžia, kad jo siūlomos reformos turi būti 
vykdomos kartu su pastangomis stiprinti visuomenės pritarimą plėtrai, ir primena Europos 
politinių lyderių atsakomybę aiškinti visuomenei plėtros ir Europos suvienijimo tikslus bei 
abipusius privalumus. Galiausiai jis mano, kad Europos Parlamento pritarimas, kuris būtinas, 
kai Taryba nori veikti vadovaudamasi ES sutarties 49 straipsniu dėl naujų valstybių narių 
prisijungimo, turėtų būti taikomas tiek sprendimui dėl derybų pradžios, tiek ir dėl jų pabaigos.

Siekdamas pagerinti atstovaujamosios demokratijos funkcionavimą Europos Parlamentas 
patvirtino keletą pranešimų dėl Europos politinių partijų veiklos, Europos Parlamento sudėties 
ir naudojimosi teise balsuoti europiniuose rinkimuose. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 
Europos politinių partijų (Jo Leinen pranešimas) pradžioje konstatuojama praraja tarp 
daugelio piliečių ir Europos institucijų ir ši praraja siejama su bendravimo ir informacijos apie 
Europos politiką trūkumu. Tam, kad šis trūkumas būtų pašalintas, Europos politinės partijos, 
atspindinčios Europos viešuomenės formavimą ir išraišką, turi vystytis ir tapti gyvybingais 
politikos veikėjais, kurie stengiasi siekdami ne tik to, kad piliečiai aktyviai dalyvautų Europos 
rinkimuose, bet ir kad visuose kituose baruose jie prisidėtų prie europinio politinio gyvenimo. 
Todėl reikia, kad atsirastų tikras Europos partijų statutas, kuriame būtų nustatytos jų teisės ir 
pareigos bei suteikta galimybė įgyti juridinio asmens statusą. Europos Parlamentas ragina 
savo Konstitucinių reikalų komitetą parengti konkrečius pasiūlymus šiuo klausimu. 
Rezoliucijoje, kurioje siūlomi keli finansavimo sistemos pakeitimai, manoma, kad derėtų 
apsvarstyti, kaip būtų galima paremti Europos politinius fondus, pasitelkti ir paremti Europos 
politinių jaunimo organizacijų ir judėjimų vaidmenį, apipavidalinti Europos rinkimams 
rengiamus europinius sąrašus siekiant skatinti viešas diskusijas apie Europos politiką. Į šiuos 
Europos Parlamento reikalavimus buvo atsižvelgta 2007 m. iš dalies keičiant Reglamentą 
(EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių 
partijų finansavimo taisyklių. Šiuo reglamentu iš esmės siekiama pagerinti ilgalaikį 
finansinį politinių partijų planavimą, palengvinti finansinių išteklių diversifikaciją ir suteikti 
politinėms partijoms daugiau lankstumo dalyvaujant 2009 m. birželio mėn. vyksiančiuose 
europiniuose rinkimuose. Jame taip pat patikslinama „Europos politinio fondo“ apibrėžtis ir 
vaidmuo. Šis pakeitimas patvirtintas Tarybai ir Parlamentui pasiekus susitarimą pirmuoju 
svarstymu (Jo Leinen pranešimas).

2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybai aiškiai pasiūlius Europos Parlamentas 
patvirtino rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties (Alain Lamassoure, Adrian Severin 
pranešimai) pagal naują Europos Parlamento sudėties nustatymo procedūrą, pagal kurią būtų 
numatyta bendra 750 vietų riba, taip pat maksimalus 96 ir minimalus 6 vienai valstybei narei 
skiriamų vietų skaičius, taip pat mažėjančio proporcingumo principas, kuris Sutartyje 
neapibrėžiamas. Europos Parlamento manymu, mažėjančio proporcingumo principas reiškia, 
jog santykis tarp kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų 
skaičiaus turėtų kisti atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičių taip, kad 
kiekvienas daugiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys atstovautų 
daugiau piliečių nei mažiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys, bet 
kad nė viena mažiau gyventojų turinti valstybė narė neturėtų daugiau vietų Europos 
Parlamente nei daugiau gyventojų turinti valstybė narė. Remiantis šiuo pagrindu (kuris sudaro 
sąlygas sujungti efektyvumo, pliuralizmo ir solidarumo principus) rezoliucijoje siekiama 
pasiūlyti sistemą, leidžiančią prisitaikyti prie valstybių narių demografinių tendencijų be naujų 
esminių derybų. Rezoliucijos 1 priede (kuris pateikiamas kaip pasiūlymas dėl Europos 
Vadovų Tarybos sprendimo) pateikiamas siūlomas vietų pasiskirstymas, pagal kurį nė vienos 
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valstybės narės, išskyrus Vokietiją, vietų skaičius nesumažėja. Pasiūlyme neatsižvelgiama į 
galimus plėtros etapus ateityje, dėl kurių riba galės būti laikinai, kol pasibaigs kadencija, 
peržengiama. Europos Parlamentas dar kartą tvirtina, kad šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs 
su Lisabonos sutarties įsigaliojimu, ir pasilieka sau teisę įvertinti Europos Vadovų Tarybos 
sprendimą dėl naujo vietų paskirstymo Europos Parlamente atsižvelgiant į šioje sutartyje 
numatytą ES institucijų reformų pobūdį.

Pagrindinis pasiūlymo iš dalies pakeisti Tarybos direktyvą 93/109/EB, iš dalies pakeičiant 
priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios 
valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento
rinkimus, tikslas pašalinti tam tikrus sunkumus, susijusius su balsavimu du kartus arba 
buvimo kandidatu dviejose vietose. Siūloma panaikinti dabartinę sistemą, išlaikant valstybės 
narės piliečių, nesančių ES piliečiais, įpareigojimą pateikti oficialią deklaraciją, kad jie 
naudosis balsavimo teise ir teise būti kandidatu tik vienoje valstybėje narėje. Europos 
Parlamentas (Andrew Duff pranešimas) parėmė supaprastintą požiūrį, bet siūlo panaikinti 
dabar galiojantį draudimą kandidatuoti daugiau nei vienoje valstybėje narėje, jeigu 
gyvenamosios vietos šalyje leidžiama būti kandidatu daugiau nei vienoje vietoje. Europos 
Parlamentas taip pat ketina užtikrinti, kad gyvenamosios vietos šalys nebūtų automatiškai 
įpareigojamos uždrausti balsuoti piliečiui, iš kurio buvo atimta teisė balsuoti ir kitoje 
valstybėje narėje. Tokiais atvejais sprendimą kiekvieną kartą turi priimti atitinkama valstybė 
narė, remdamasi nacionaline teise. Todėl draudimas būti kandidatu arba balsuoti savo kilmės 
valstybėje narėje negali reikšti draudimo to daryti apskritai visose valstybėse narėse. 
Gyvenamosios vietos valstybė narė gali numatyti, kad piliečiams, kuriems buvo atimta teisė 
būti kandidatu arba balsuoti savo kilmės valstybėje, turi būti neleidžiama naudotis tomis 
teisėmis, jei už tą patį nusižengimą ta teisė būtų iš jų taip pat atimta pagal tos valstybės narės 
nacionalinę teisę.

Ta pačia linkme Konstitucinių reikalų komitetas pradėjo diskusijas dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. 
Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise
dalinio pakeitimo. Dėl Andrew Duffo pranešimo projekto buvo rengiama daug keitimųsi 
nuomonėmis komitete, tačiau iki kadencijos pabaigos jis nebuvo patvirtintas.

Dėl atstovaujamosios demokratijos, kuria ketinama skatinti ne tik politinį atstovavimą ir 
dalyvavimą europiniuose rinkimuose, bet ir diskusijas pilietinėje visuomenėje ir didesnį jos 
dalyvavimą kuriant Europą, pastangas taip pat sutelkė Europos Parlamentas, kuris apsvarstė ir 
pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama paskatinti visų piliečių diskusijas. Rezoliucijoje dėl 
pilietinio dialogo plėtros perspektyvų remiantis Lisabonos sutartimi (Genowefa 
Grabowska pranešimas) primenamas svarbus pilietinės visuomenės vaidmuo Europos 
integracijos procese ir pabrėžiama, jog tam, kad būtų įvykdyti ES politiniai tikslai ir užmojai, 
reikia rengti platesnes viešas diskusijas ir veiksmingesnį pilietinį dialogą bei stiprinti politinį 
sąmoningumą. Europos Parlamentas ragina organizuoti forumus, kurie kiekvienoje valstybėje 
narėje turėtų vykti bent kartą per metus, ir reguliarius pilietinės visuomenės ir Komisijos narių 
susitikimus. Taryba turėtų supaprastinti ir palengvinti sužinojimo apie savo veiklą galimybę, o 
ES institucijos raginamos tvarkyti registrus, kuriuose pateikiama naujausia informacija apie 
visas atitinkamas nevyriausybines organizacijas. Parlamentas ragina sudaryti tarpinstitucinį 
susitarimą, kuriame būtų nustatytos privalomos pilietinės visuomenės atstovų skyrimo gairės, 
konsultacijų organizavimo ir jų finansavimo metodai. Komisija raginama pateikti naują 
pasiūlymą dėl Europos asociacijų, kad Europos pilietinei visuomenei vėl galėtų būti taikomas 
bendras teisinis pagrindas. Europos Parlamentas pritaria tam, kad Lisabonos sutartyje 
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numatyta stiprinti atstovaujamąją ir dalyvaujamąją demokratiją, visų pirma pasinaudojant 
vadinamąja pilietine iniciatyva.

Be to, Konstitucinių reikalų komitetas paragino Komisiją, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
nedelsiant pateikti aiškų, paprastą ir lengvai taikomą reglamento dėl šios iniciatyvos 
įgyvendinimo pasiūlymą (pranešėja Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Pasiūlyme turėtų būti 
numatyti praktiniai elementai, susiję su piliečių iniciatyvos apibrėžtimi, kad ji nebūtų 
painiojama su teise teikti peticijas. Pranešimo priede pateikiamos rekomendacijos Komisijai ir 
Parlamento nariai nusprendžia iš karto po to, kai bus patvirtintas šis reglamentas, svarstyti 
galimybę įkurti veiksmingą piliečių iniciatyvos proceso stebėsenos sistemą. Pranešime 
manoma, kad tam, kad piliečių iniciatyva būtų priimtina, ją turi remti 1/500 dalis valstybių 
narių gyventojų. Europos piliečių iniciatyvoje gali dalyvauti kiekvienas Europos Sąjungos 
pilietis ir pilietė, turintis (-i) balsavimo teisę pagal gimtosios valstybės narės įstatymus. 
Europos piliečių iniciatyva apima šiuos etapus: iniciatyvos registravimas, paramos pareiškimų 
rinkimas, iniciatyvos įteikimas, Komisijos pozicijos pareiškimas ir patikrinimas, ar prašomas 
teisės aktas neprieštarauja Sutartims. Pirmajame etape Komisija patikrina oficialų piliečių 
iniciatyvos leistinumą ir per du mėnesius priima sprendimą. Individualūs paramos piliečių 
iniciatyvai pareiškimai turi būti surinkti per metus, kurie prasideda pirmą trečio mėnesio dieną 
po piliečių iniciatyvos registravimo sprendimo paskelbimo datos, ir bet kurį paramos 
pareiškimą galima atšaukti iki paramos pareiškimų rinkimo laikotarpio pabaigos. Komisija 
patikrina piliečių iniciatyvos reprezentatyvumą ir per du mėnesius priima sprendimą. Kitame 
etape Komisija per tris mėnesius atlieka išsamų iniciatyvoje iškeltų klausimų svarstymą. 
Pranešime nurodoma, kad dėl skaidrumo Komisija pradeda nagrinėti piliečių iniciatyvos turinį 
tik tuomet, kai jai pateikiamas pranešimas dėl iniciatyvos finansavimo, įskaitant finansavimo 
šaltinius (skaidrumo ataskaita).

Piliečių dalyvavimo kuriant Europą problema taip pat buvo svarstyta Konstitucinių reikalų 
komitete, kuris Andrzejaus Wielowieyskio pranešime iškėlė klausimą dėl Europos legitimumo 
krizę sukėlusių priežasčių ir stengėsi surasti būdą ją įveikti. Buvo surengtas darbinis 
seminaras, tačiau iki kadencijos pabaigos komitetas nepatvirtino pranešimo, kuriame būtų 
aptartas šis klausimas.

Su laiku interesų grupių atstovų vaidmuo priimant sprendimus didėja ir savo rezoliucijoje dėl 
interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo 
sukūrimo (Alexander Stubb, Ingo Friedrich pranešimai) Europos Parlamentas pripažįsta, kad 
plėtojant atvirą pliuralistinį dialogą, kuriuo grindžiama demokratinė sistema, labai svarbus 
interesų grupių atstovų vaidmuo. Pabrėžiant, kad siekiant užtikrinti ES legitimumą ir piliečių 
pasitikėjimą ja skaidrumo reikalavimo laikymasis yra privalomas tiek institucijoms, tiek ir 
interesų grupėms, rezoliucijoje pritariama Komisijos pasiūlymui konkrečiau apibrėžti interesų 
grupių atstovų veiklos pagrindą ir pasiūlymui remtis vadinamuoju vieno langelio principu, 
kuriuo remiantis lobistai galėtų registruotis. Europos Parlamentas ragina parengti 
tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo bendro registro arba, jeigu nepavyktų sukurti bendro 
registro, ragina pripažinti atskirų institucijų registrus. Jis taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 
parengtą interesų grupių atstovų elgesio kodekso projektą ir primena, kad Parlamentas šį kodeksą 
taiko daugiau negu 10 metų, ir ragina Komisiją derėtis su Parlamentu dėl bendrų taisyklių 
nustatymo. Tuo tikslu jis siūlo sudaryti bendrą darbo grupę, kuri apsvarstytų bendro registro 

                                               
1 Kadangi šis pranešimas nebuvo išnagrinėtas ir dėl jo nebuvo balsuota plenariniame posėdyje, ataskaita 

parengta remiantis balsavimo rezultatais komitete.
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sukūrimo poveikį ir parengtų bendrą elgesio kodeksą. Verta pažymėti, kad rezoliucijoje 
raginama teikti aiškesnę informaciją apie jungtines grupes, kurios jokiu būdu neturėtų būti 
laikomos Parlamento organais.

Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra (Richard Corbett pranešimas) yra 
svarbiausias pakeitimas reguliavimo srityje, kuriuo siekiama ne tik pritaikyti Europos 
Parlamento reformos darbo grupės priimtus sprendimus Darbo tvarkos taisyklėms, bet ir 
parengti instituciją Lisabonos sutarties įsigaliojimui. Šiuo metu, kai baigiamas rengti šis 
dokumentas, aptariamą pranešimą dar turi patvirtinti komitetas, vėliau jis turi būti aptartas ir 
dėl jo balsuojama plenariniame posėdyje.

Be šio pranešimo, Europos Parlamentas per visą kadenciją patvirtino kelis su konkretesniais 
Darbo tvarkos taisyklių aspektais susijusius pakeitimus. Buvo patvirtintas klaidų ištaisymą
reglamentuojantis straipsnis, kurio formuluotė leidžia jį taikyti visų tipų klaidoms, nepaisant 
to, ar jos yra lingvistinio pobūdžio, ar turinio klaidos, ar jos padaromos teisėkūros, neteisinio 
proceso metu arba svarstomame tarpinstituciniame susitarime (Richard Corbett pranešimas). 
Kitame pranešime (Gérard Onesta pranešimas) Europos Parlamentas iš dalies pakeitė savo 
narių elgesio kodeksą, kad būtų išvengta tam tikro pobūdžio viešumo kraštutinumų pačiame 
Parlamente, dėl kurių diskusijos Parlamente galėtų įgauti tam tikrą pataikavimo atspalvį (ypač 
tai liečia kreipimąsi žodžiu, barnius...), tačiau nepažeidžiant saviraiškos laisvės ir nekenkiant 
galimam diskusijų gyvumui Parlamente. Iš dalies pakeitus 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą buvo 
atitinkamai pakoreguoti 3 ir 4 straipsniai dėl Europos Parlamento nario įgaliojimų ir jų 
laiko patikrinimo, kad būtų patikslintos nuostatos, leidžiančios Parlamentui reaguoti 
akivaizdžiais neatitikimo atvejais tam, kad nuo pat pirmojo posėdžio galėtų susirinkti visi 
Europos Parlamento nariai. Laikantis Bendrijos teisės aktų supaprastinimo reikalavimų 
Europos Parlamentas (Marie-Line Reynaud pranešimas) turėjo iš dalies pakeisti savo Darbo 
tvarkos taisyklių 80 straipsnį, reglamentuojantį Bendrijos teisės aktų kodifikavimą, ir įtraukti 
naują straipsnį, kuriuo nustatoma pasiūlymų dėl teisės aktų išdėstymo nauja redakcija 
nagrinėjimo tvarka. Šiais pakeitimais buvo įgyvendinta Parlamento politinė valia iš esmės 
prisidėti prie supaprastinamo proceso atnaujinimo remiantis „Geresnio reglamentavimo“ 
iniciatyva. Persvarstęs (Ingo Friedrich pranešimas) Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnį 
Europos Parlamentas pratęsė iki kadencijos pabaigos priemonių, leidžiančių nukrypti nuo 
vertėjų žodžiu ir raštu (reikalingo skaičiaus) visomis oficialiosiomis valstybių narių kalbomis 
paskyrimą reglamentuojančių nuostatų, galiojimą. Vis dėlto Parlamentas pritaria, kad visiškos 
daugiakalbystės politika išlieka svarbiu ES tikslu ir iš esmės yra pačiam Parlamentui 
taikytina norma. 201 straipsnio 1 dalies daliniu pakeitimu komitetų pirmininkams leidžiama 
konsultuotis su atsakingu komitetu, jeigu jiems kyla abejonių dėl Darbo tvarkos taisyklių 
taikymo arba aiškinimo (Richard Corbett pranešimas). Europos Parlamentas iš dalies pakeitė 
savo Darbo tvarkos taisykles atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių statutą, įsigaliosiantį 
2009 m. (Ingo Friedrich pranešimas). Nuo tada išlaidų kompensavimą ir kitas išmokas 
Europos Parlamento nariams reglamentuojančių nuostatų pagrindas bus ne Parlamento teisė 
nustatyti savo darbo vidaus taisykles, o Europos Parlamento narių statuto 9–23 straipsniai ir
27–28 straipsniai. Antroji pakeitimų grupė susijusi su teisės kiekvienam Parlamento nariui 
pateikti pasiūlymų dėl Bendrijos aktų Parlamento iniciatyvos teisės srityje suteikimu. 
Nustatyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas Parlamento pirmininkui, kuris jį perduoda 
svarstyti atsakingam komitetui, sprendžiančiam, ką toliau su juo daryti. Procedūrinio pobūdžio 
pakeitimai taip pat numatyti pakeitimų vertimo srityje ir Darbo tvarkos taisyklių priedas 
papildomas nauju punktu „asmeninių interesų konfliktai“. 29 straipsnis, reglamentuojantis 
frakcijų sudėtį, buvo iš dalies pakeistas (Richard Corbett pranešimas) sugriežtinant 
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minimalios Parlamento narių dalies reikalavimą norint įkurti frakciją, sudarytą iš 25 Europos 
Parlamento narių, išrinktų mažiausiai viename ketvirtadalyje valstybių narių. Jei frakciją 
sudaro mažiau narių, nei nustatyta minimali Parlamento narių dalis, būtina frakcijai sukurti, 
pirmininkas gali leisti frakcijai tęsti savo veiklą iki kito Parlamento steigiamojo posėdžio, 
jeigu frakcija ir toliau susideda iš narių, išrinktų mažiausiai viename penktadalyje valstybių 
narių ir jeigu frakcija veikia ilgiau nei metus. 47 straipsnio daliniu pakeitimu siekiama 
patikslinti darbo tarp keleto susijusių komitetų, kai svarstomas tas pats dokumentas, 
procedūrą (Richard Corbett pranešimas). Nustatyta, kad pirmininkai, pranešėjai ir nuomonės 
referentai kartu nustato jų išimtinei kompetencijai priklausančias teksto dalis ir susitaria dėl 
tikslių bendradarbiavimo metodų ir kad atsakingas komitetas be balsavimo gali priimti 
susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei jo kompetencijai. Galiausiai jeigu 
vykdoma sutaikinimo procedūra, Parlamento delegacijoje turi dalyvauti bet kurio susijusio 
komiteto nuomonės referentas. Sąjungos simbolius (vėliavą, himną, šūkį, Europos dieną 
gegužės 9-ąją) visos Europos institucijos naudoja daugiau nei trisdešimt metų, o oficialiai 
patvirtinti jie buvo 1985 m. Europos Vadovų Taryboje. Todėl buvo logiška, kad Europos 
Parlamentas iš dalies pakeistų savo reglamentą (Carlos Carnero Gonzalez pranešimas) 
patikslinant Europos Parlamento simbolių naudojimo tvarką. Didžioji dalis sprendimo dėl 
plenarinių posėdžių darbo ir pranešimų savo iniciatyva (Richard Corbett pranešimas) 
pakeitimų atlikti remiantis Parlamento reformos darbo grupės pateiktais pasiūlymais. 
Pakeitimai daugiausia yra techninio pobūdžio, jie yra tokie: su Tarybai arba Komisijai 
pateikiamais klausimais, į kuriuos atsakoma žodžiu, susijusios tvarkos reforma, naujo 
straipsnio dėl trumpo pranešimo pristatymo, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, įtraukimas, 
didesnis Parlamento pastebimumas diskusijose ir su pranešimais savo iniciatyva susijusių 
straipsnių pakeitimas.

Parlamentas taip pat patvirtino kelis sprendimus, kuriuose paaiškinami reglamentai dėl 
balsavimo slaptai (Marie-Line Reynaud pranešimas), kompetencijos klausimų sprendimo, 
ypač ne teisėkūros procedūrų atvejais (Ingo Friedrich pranešimas), pareiškimų dėl Darbo 
tvarkos taisyklių (Jo Leinen pranešimas), raštiškų deklaracijų (Richard Corbett pranešimas), 
ieškinių Teisingumo Teismui (Costas Botopoulos pranešimas), pirmininko funkcijų (Jo 
Leinen pranešimas), kvorumo (Jo Leinen pranešimas), susijusių komitetų ir pritarimo 
procedūros (Jo Leinen pranešimas).
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3. Konstituciniai reikalai
A. Sutartys ir tarpvyriausybinė konferencija

aa. Sutartis dėl Konstitucijos
- 2004 m. spalio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties dėl 

Konstitucijos Europai ratifikavimo procedūrų ir informacijos apie šią 
Sutartį platinimo strategijos 
(B6-0067/2004) 26

- 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai (2004/2129(INI)) - Íñigo Méndez De Vigo - Richard 
Corbett pranešimas 28

- 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos išorės 
veiksmų tarnybos institucinių aspektų (B6-0320/2005) 36

- 2006 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl apmąstymų 
laikotarpio: diskusijų dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir 
pagrindai (2005/2146(INI)) - Andrew Duff / Johannes Voggenhuber 
pranešimas 38

- 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnių Europos 
ateities apmąstymų ir analizės laikotarpio veiksmų 
(B6-0327/2006) 45

- 2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąjungos 
konstitucinio proceso gairių (2007/2087(INI)) - Elmar Brok / Enrique Barón 
Crespo pranešimas 48

ab. Pagrindinių teisių chartija

- 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento pritarimo Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai 
(2007/2218(ACI)) - Jo Leinen pranešimas 54

Priedas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 56
ac. Lisabonos sutartis ir jos įgyvendinimas 

- 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpvyriausybinės 
konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES 
sutarties 48 straipsnis) (2007/0808(CNS)) - Jo Leinen pranešimas 68

- 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos 
sutarties (2007/2286(INI)) - Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo 
pranešimas 72

- Pranešimas dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant 
Lisabonos sutartį (2008/2063(INI)) - Jo Leinen pranešimas 79
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- Pranešimas dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių 
plėtojimo pagal Lisabonos sutartį (2008/2120(INI)) - Elmar Brok pranešimas 90

- Pranešimas dėl Lisabonos sutarties poveikio Europos Sąjungos institucijų 
pusiausvyros raidai (2008/2073(INI)) - Jean-Luc Dehaene pranešimas 96

- Rezoliucijos dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo procedūrų tąsos projektas 
(AFCO/6/68955) (plenariniame posėdyje nesvarstyta rezoliucija) 110

B. Santykiai su kitomis institucijomis 
ba. Europos Komisija
Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

- 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pamatinio 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių peržiūrėjimo 
(2005/2076(ACI)) - Jo Leinen pranešimas 112

Priedas: Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių 115

Komisijos tvirtinimo gairės

- 2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos 
Komisijos tvirtinimo gairių (2005/2024(INI)) - Andrew Duff pranešimas 127

Teisės aktų leidėjams pateikti pasiūlymai

- 2006 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės aktų 
leidėjams pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų atrankos rezultatų
(2005/2214(INI)) - Sylvia-Yvonne Kaufmann pranešimas 130

Bendro sprendimo procedūra

- 2007 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Bendros 
deklaracijos dėl praktinių bendro sprendimo procedūros priemonių 
sudarymo (2005/2125(ACI)) - Jo Leinen pranešimas 135

Priedas: Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo 
procedūros taisyklių (EB Sutarties 251 straipsnis) 137

Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai (Komitologija)

- 2006 m. liepos 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos 
sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 
projekto (2002/0298(CNS)) - Richard Corbett pranešimas 143

- 2006 m. liepos 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, sudarymo bendro pareiškimo forma (naujoji 
reguliavimo procedūra su tikrinimu) (2006/2152(ACI)) - Richard Corbett 
pranešimas 144
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Priedas: Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas 146
- 2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinio 

Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 
2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių sudarymo (2008/2002(ACI)) -
Monica Frassoni pranešimas 150

Priedas: Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl 
Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš 
dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių 153

bb. Kitos institucijos
Ombudsmenas

- 2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos 
Parlamento sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 
94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą 
reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, patvirtinimo  
(2006/2223(INI)) - Anneli Jäätteenmäki pranešimas 157

Priedas: Europos Parlamento sprendimas, kuriuo iš dalies 
keičiamas 1994 m. kovo 9 d. Sprendimas 94/262/EAPB, EB, 
Euratomas, dėl ombudsmeno pareigų atlikimą 
reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų 155

Leidinių biuras

- 2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito 
Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų 
komiteto sprendimo dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos 
organizavimo projekto (2008/2164(ACI)) - Hanne Dahl pranešimas 162

Priedas: Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo 
Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimo projektas 164

- 2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 
pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo 
agentūrų sistemos (B6-0634/2005) 174

- 2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl reguliavimo 
agentūrų institucinių aspektų būsimo nustatymo strategijos 
(2008/2103(INI)) - Georgios Papastamkos pranešimas 177

bc. Komunikacijos politika

- 2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pritarimo bendrai 
deklaracijai dėl Europos komunikacinės partnerystės (2007/2222(ACI))- Jo 
Leinen pranešimas (laikina versija) 184
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Priedas: Error! Bookmark not defined.
bd. Biudžetinė drausmė ir finansų valdymas

- 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo sudarymo 
- 2006/2028(ACI)) - Sérgio Sousa Pinto pranešimas 188

Priedas: Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 190

- 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimo 
projekto (2008/2320(ACI)) - Jo Leinen pranešimas 218

Priedas: 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projektas 219

C. Su plėtra susiję instituciniai aspektai
- 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 

Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares institucinių 
aspektų (2006/2226(INI)) - Alexander Stubb pranešimas 220
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2004 m. spalio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
ratifikavimo procedūrų ir informacijos apie šią Sutartį platinimo strategijos (B6-0067/2004)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą, kuriam Europos Sąjungos 
valstybių narių arba vyriausybių vadovai pritarė per 2004 m. birželio 18 d.1 vykusią 
tarpvyriausybinę konferenciją, remiantis Europos konvento parengtu tekstu, ir kuris 2004 m. 
spalio 29 d. turi būti pasirašytas Romoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

 kadangi 2004 m. birželio 18 d. pasiektas susitarimas yra reikšmingas istorinis įvykis ir pirmas 
svarbus išplėstos Europos Sąjungos politinis aktas, padedantis pagrindą atnaujintai, 
demokratiškesnei, skaidresnei ir efektyvesnei Sąjungai,

 kadangi 2005 m., praėjus 60 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir 16 metų nuo 
Europos padalinimo pabaigos, mūsų žemyne klesti taika ir laisvė, pagrįsta vis glaudesne 
ekonomine ir politine integracija, kurios varomoji jėga buvo Europos Bendrijos, po to 
Sąjunga ir tolesnė jos plėtra,

 kadangi Konstitucija Europos piliečiams turėtų būti pristatyta kuo aiškiau, tinkamiau ir 
suprantamiau, aiškiai išskiriant jau galiojančias ir pabrėžiant naujas nuostatas,

– pateiks savo nuomonę apie konstitucinės Sutarties projektą, kai tik jis bus pasirašytas;

– ragina Tarybą rasti būdą suderinti šalių ratifikavimo procedūrų planą ir pasidalyti pažangia 
patirtimi užtikrinant parlamentinę kontrolę ir rengiant referendumo kampanijas;

– siūlo, kad laikotarpis nuo 2005 m. gegužės 5 iki 8 d. galėtų būti tinkamas organizuoti 
numatytus referendumus dėl Konstitucijos arba dėl ratifikavimo nacionaliniuose 
parlamentuose valstybėse narėse, nes šis laikotarpis turi simbolinę reikšmę tiek taikos mūsų 
žemyne, tiek Europos integracijos požiūriu;

– siūlo, kad ratifikavimo procesas visose valstybėse narėse būtų baigtas iki 2006 m. birželio 
mėn.;

– mano, kad siekiant sustiprinti pilietinės visuomenės bendrumo suvokimą visoje Europos 
Sąjungoje, būtina pabrėžti šalyse vyksiančių Konstitucijos projekto ratifikavimo procedūrų 
europinę dimensiją; 

                                               
1 Dokumentas CIG 87/04
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– ragina Tarybą ir Komisiją parengti tinkamą agitacinės kampanijos ir informacijos platinimo 
strategiją; skelbia, jog yra pasiruošęs prisidėti prie šios strategijos;

– įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
(2004/2129(INI)) - Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett pranešimas 

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai (toliau - „Konstitucija“),

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį su 
pakeitimais, padarytais Suvestiniu Europos aktu ir Mastrichto, Amsterdamo bei Nicos 
sutartimis,

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1,

- atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos Lakeno deklaraciją2,

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliucijas3, kuriomis buvo ruošiamas pagrindas 
Europos Sąjungos Konstitucijai,

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 Lakeno Europos Vadovų Taryba, Lakeno deklaracija dėl Sąjungos ateities, SN 273/01, 2001 12 15.
3 1984 m. vasario 14 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos steigimo sutarties projekto (OL C 77, 1984 3 

19, p. 53, pranešėjas Altiero Spinelli, 1–1200/1983),
1990 m. liepos 11 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento gairių Konstitucijos Europos Sąjungai 
projekto rengimui (OL C 231, 1990 9 17, p. 91, pranešėjas Emilio Colombo, A3-0165/1990),
1990 m. gruodžio 12 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos konstitucinių pagrindų (OL C 19, 1991 1 28, 
p. 65, pranešėjas Emilio Colombo, A3-0301/1990),
1994 m. vasario 10 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos Konstitucijos (OL C 61, 1994 2 28, p. 155, 
pranešėjas Fernand Herman, A3-0064/1994),
2000 m. spalio 25 d. rezoliucija dėl konstitucinio statuso suteikimo sutartims (OL C 197, 2001 7 12, p. 
186, pranešėjas Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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- atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliucijas1 , kuriomis buvo ruošiamasi ankstesnėms 
tarpvyriausybinėms konferencijoms, ir rezoliucijas2, kuriomis buvo vertinami jų rezultatai,

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą, kurį 2003 m. birželio 13 d. ir 
liepos 10 d. vieningai priėmė Europos Konventas, taip pat į Europos Parlamento rezoliucijas3, 
kuriomis buvo rengiamasi Konvento darbui ir paskui jis įvertinamas,

                                               
1 1990 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos Europos Parlamento strategijos 

Europos Sąjungai kontekste (OL C 96, 1990 4 17, p. 114, pranešėjas David Martin, A3-0047/1990),
1990 m. liepos 11 d. rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos Europos Parlamento strategijos 
Europos Sąjungai kontekste (OL C 231, 1990 9 17, p. 97, pranešėjas David Martin, A3-0166/1990),
1990 m. lapkričio 22 d. rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos Europos Parlamento strategijos 
Europos Sąjungai kontekste (OL C 324, 1990 12 24, p. 219, pranešėjas David Martin, A3-0270/1990),
1990 m. lapkričio 22 d. rezoliucija, kurioje pateikta Europos Parlamento nuomonė dėl 
tarpvyriausybinių konferencijų Ekonominės ir pinigų sąjungos bei politinės sąjungos klausimais 
sušaukimo (OL C 324, 1990 12 24, p. 238, pranešėjas David Martin, A3-0281/1990),
1995 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos sutarties veikimo, atsižvelgiant į 1996 m. 
tarvyriausybinę konferenciją: Europos Sąjungos veikla ir plėtra (OL C 151, 1995 6 19, p. 56, 
pranešėjai Jean-Louis Bourlanges ir David Martin, A4-0102/1995),
1996 m. kovo 13 d. rezoliucija, kurioje pateikta (i) Parlamento nuomonė dėl tarpvyriausybinės 
konferencijos sukvietimo, (ii) svarstymų grupės darbo įvertinimas ir Europos Parlamento politinių 
prioritetų apibrėžimas, atsižvelgiant į tarpvyriausybinę konferenciją (OL C 96, 1996 4 1, p. 77, 
pranešėjai Raymonde Dury ir Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996),
1999 m. lapkričio 18 d. rezoliucija dėl pasiruošimo sutarčių reformai ir kitai tarpvyriausybinei 
konferencijai (OL C 189, 2000 7 7, p. 222, pranešėjai Giorgos Dimitrakopoulos ir Jo Leinen, A5-
0058/1999),
2000 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimo (OL C 309, 2000 10 
27, p. 85, pranešėjai Giorgos Dimitrakopoulos ir Jo Leinen, A5-0018/2000),
2000 m. kovo 16 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos projekto rengimo 
(OL C 377, 2000 12 29, p. 329, pranešėjai Andrew Duff ir Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000),
2000 m. balandžio 13 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento pasiūlymų tarpvyriausybinei konferencijai 
(OL C 40, 2001 2 7, p. 409, pranešėjai Giorgos Dimitrakopoulos ir Jo Leinen, A5-0086/2000).

2 1986 m. sausio 16 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento pozicijos dėl 1985 m. gruodžio 16 ir 17 d. 
tarpvyriausybinės konferencijos patvirtinto Suvestinio Europos akto (OL C 36, 1986 2 17, p. 144, 
pranešėjas Altiero Spinelli, A2-0199/1985),
1986 m. gruodžio 11 d. rezoliucija dėl Suvestinio Europos akto (OL C 7, 1987 1 12, p. 105, pranešėjas 
Luis Planas Puchades, A2-0169/86),
1992 m. balandžio 7 d. rezoliucija dėl tarpvyriausybinių konferencijų rezultatų (OL C 125, 1992 5 18, 
p. 81, pranešėjai David Martin ir Fernand Herman, A3-0123/1992),
1997 m. lapkričio 19 d. rezoliucija dėl Amsterdamo sutarties (OL C 371, 1997 12 8, p. 99, pranešėjai 
Ińigo Méndez de Vigo ir Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997),
2001 m. gegužės 31 d. rezoliucija dėl Nicos sutarties ir Europos Sąjungos ateities (OL C 47 E, 2002 2 
21, p. 108, pranešėjai Ińigo Méndez de Vigo ir António José Seguro, A5-0168/2001).

3 2001 m. lapkričio 29 d. rezoliucija dėl konstitucinio proceso ir Sąjungos ateities (OL C 153 E, 2002 6 
27, p. 310, pranešėjai Jo Leinen ir Ińigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001),
2003 m. rugsėjo 24 d. rezoliucija dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto ir Europos 
Parlamento nuomonės apie tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimą (OL C 77 E, 2004 3 26, p. 255, 
pranešėjai José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).
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- atsižvelgdamas į nuomones dėl Konstitucijos, Europos Parlamento prašymu1 pateiktas: 2004 
m. lapkričio 17 d. Regionų komiteto2 ir 2004 m. spalio 28 d. Europos Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto3,

- atsižvelgdamas į regioninių asociacijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovų 
nuomones, išsakytas 2004 m. lapkričio 25 d. vykusiame viešame svarstyme,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės komiteto, Teisės reikalų 
komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, bei Peticijų komiteto 
nuomones (A6-0070/2004), 

kadangi:

1. Europos Sąjunga per savo istoriją vaidino svarbu vaidmenį kuriant nuolat platėjančią taikos ir 
gerovės, demokratijos ir laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę,

2. Konstitucija apjungia šiuos pasiekimus ir skelbia naujoves, kurios yra esminės palaikant ir 
didinant 25 ir daugiau valstybių narių Sąjungos galias veiksmingai veikti viduje ir išorėje,

3. Europos Parlamento nuo pirmųjų tiesioginių rinkimų dėtas pastangas priimti Konstituciją 
vainikavo Konvento, kuris paruošė projektą naudodamas demokratiškus, reprezentatyvius ir 
skaidrius, savo efektyvumą įrodžiusius metodus ir atsižvelgė į Europos piliečių indėlį, sėkmė, 
pasireiškianti pasiektu sutarimu, kurio Tarpvyriausybinė konferencija iš esmės nepakeitė,

4. į Konstituciją, kaip kompromisą, kuris turi būti pripažintas visų valstybių narių, 
neišvengiamai neįtraukti kai kurie pasiūlymai, ypač pateikti Europos Parlamento bei 
Konvento, kurie, autorių požiūriu, būtų atnešę Sąjungai teigiamų pokyčių; daugelis iš jų lieka 
galimi ateityje,

5. visų Europos Sąjungos nacionalinių vyriausybių pritarimas Konstitucijai reiškia, kad visos 
išrinktos valstybių narių vyriausybės mano, jog šis kompromisinis variantas yra siektinas 
būsimo bendro darbo pagrindas, pareikalausiantis visų jų maksimalaus politinio atsidavimo 
siekiant užtikrinti, kad ratifikavimas įvyktų iki 2006 m. lapkričio 1 d.,

6. Konstitucija viešuose debatuose sulaukė kritiškų pastabų, kurios visiškai neatspindi tikrojo jos 
nuostatų turinio bei teisinių pasekmių, kadangi Konstitucijoje nenumatyta sukurti 
centralizuotos supervalstybės, ji stiprins, o ne silpnins Sąjungos socialinės sferos svarbą, joje 

                                               
1 8.2 ir 8.3 punktai, P6_PV(2004)09-14.
2 CdR 354/2003 galut., dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
3 CESE 1416/2004, dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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neignoruojamos istorinės bei dvasinės Europos vertybės, bet remiamasi jos kultūriniu, 
religiniu bei žmogiškuoju paveldu,

1. daro išvadą, jog iš principo Konstitucija yra geras kompromisas ir didžiulis esančių sutarčių 
patobulinimas, kurį įgyvendinant bus atnešta apčiuopiamos naudos piliečiams (ir Europos 
Parlamentui bei nacionaliniams parlamentams kaip demokratiniams piliečių atstovams), 
valstybėms narėms (įskaitant jų regionus bei vietos valdžią), efektyvesnei Europos Sąjungos 
institucijų veiklai ir tuo pačiu visai Sąjungai;

Aiškesnis Sąjungos pobūdis bei tikslai

2. džiaugiasi, kad Konstitucija suteikia piliečiams daugiau aiškumo dėl Sąjungos pobūdžio bei 
tikslų, taip pat dėl Sąjungos ir valstybių narių santykių, ypač kadangi:

– sudėtingas Europos Sąjungos sutarčių rinkinys yra pakeistas vienu aiškesniu dokumentu, 
kuriame išsamiai išdėstyti Sąjungos tikslai, jos galios bei kompetencijos ribos, jos 
politinės priemonės bei institucijos;

– dvigubas Sąjungos teisėtumas yra dar kartą patvirtintas, taip pat yra paaiškinta, kad tai yra 
valstybių ir piliečių Sąjunga;

– bendri visoms valstybėms narėms vertybių kriterijai, kuriais grindžiama Sąjunga ir kurie 
sukuria tvirtą ryšį tarp Sąjungos piliečių, yra aiškiai išdėstyti ir praplėsti;

– Sąjungos tikslai, kaip ir jos veiklą reglamentuojantys principai bei jos santykiai su 
valstybėmis narėmis yra išaiškinti ir geriau apibrėžti;

– dar kartą patvirtinta, kad Sąjungos tikslas yra ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda;

– yra naujų bendrai taikytinų nuostatų, susijusių su dideliu užimtumu, moterų ir vyrų lygybės 
skatinimu, bet kokio pobūdžio diskriminacijos pašalinimu, kova su socialine nelygybe ir 
socialinio teisingumo rėmimu, socialine apsauga, aukšto lygio išsilavinimu, mokymusi 
ir sveikata, vartotojų apsauga, darnios plėtros rėmimu ir visuotinės svarbos paslaugų 
paisymu;

– Europos Sąjungai tapus vienu teisiniu subjektu ir struktūra dingo painiava, kilusi dėl sąvokų 
„Europos bendrija“ ir „Europos Sąjunga“ naudojimo;

– Europos teisės aktai yra supaprastinti, o jų terminologija paaiškinta naudojant suprantamesnį 
žodyną – europiniai įstatymai ir europiniai pagrindų įstatymai pakeičia įvairių rūšių 
aktus (reglamentus, direktyvas, sprendimus, pamatinius sprendimus ir t. t.);

– ja suteikiama garantijų, kad Sąjunga niekada netaps centralizuota visagale supervalstybe:

- stipriai pabrėžiamas nuo Sąjungos šūkio - „suvienijusi įvairovę“ - neatskiriamas 
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decentralizavimas,

- įsipareigojama „gerbti valstybių narių nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą“,

- įtvirtinti suteiktų įgaliojimų (Sąjungos kompetencijos sritys yra tik tos, kurias jai 
suteikė valstybės narės), subsidiarumo ir proporcingumo principai,

- valstybės narės dalyvauja kuriant Sąjungos sprendimų priėmimo sistemą bei 
svarstant jos pakeitimus;

1. Sąjungos simbolių įtraukimas į Konstituciją pagerins informuotumą apie Sąjungos 
institucijas ir jų veiklą;

2. solidarumo tarp valstybių narių nuostata suteikia piliečiams vilties, kad teroristinių 
išpuolių bei gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių atveju jie sulauks paramos iš visos 
Sąjungos.

Padidėjęs veiksmingumas ir sustiprėjęs vaidmuo pasaulyje

3. džiaugiasi, kad įsigaliojus Konstitucijai, Sąjungos institucijos savo užduotis galės vykdyti 
veiksmingiau, ypač kadangi:

– labai padaugės sričių, dėl kurių Europos Vadovų Tarybos susitikimuose vyriausybės priima 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai, kas yra esminis faktorius 25 
valstybių narių Sąjungai veikiant netrukdomai veto teisės;

– Europos Vadovų Taryba bus renkama dvejų su puse metų, o ne šešių mėnesių kadencijai;

– remiantis tolygios rotacijos tarp valstybių narių principu, nuo 2014 m. sumažės Komisijos 
narių skaičius;

– smarkiai sustiprės Sąjungos, kaip pasaulyje veikiančio subjekto, matomumas ir galimybės, 
kadangi:

- du analogiški, painiavą kėlę postai – Europos Sąjungos užsienio politikos 
vyriausiojo įgaliotinio ir Išorės santykių Komisijos nario – bus sujungti į vieningą 
Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro postą, kuris bus Komisijos pirmininko 
pavaduotojas ir Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, galintis atstovauti Sąjungai 
tais klausimais, kuriais ji turi bendrą poziciją,

- bus viena išorės veiksmų tarnyba, kuri turi būti kaip galima labiau susijusi su 
Komisija ir prisidėti prie Europos kaip bendrijos stiprinimo,

- juridinio asmens teisių, anksčiau turėtų Europos bendrijos, suteikimas Sąjungai 
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padidins jos galimybes veikti tarptautinių santykių srityje bei būti tarptautinių 
susitarimų šalimi,

- bus sustiprintos Sąjungos galimybės kurti bendras saugumo ir gynybos struktūras 
kartu užtikrinant reikalingą lankstumą, leidžiantį prisitaikyti prie skirtingo 
valstybių narių požiūrio šiais klausimais;

1. sumažės Sąjungos teisės aktų rūšių ir jų priėmimo procedūrų skaičius; bus išaiškinti 
skirtumai tarp įstatymų leidybos ir vykdymo instrumentų;

2. veiksmams teisingumo ir vidaus reikalų srityje bus taikomos veiksmingesnės 
procedūros, žadančios akivaizdžią pažangą sprendžiant teisingumo, saugumo ir 
imigracijos problemas;

3. kai tik atsiras politinė valia tai daryti, daugelyje kitų sričių bus lengviau naudoti 
sėkmingą Bendrijos metodą;

4. bus suteikta daugiau galimybių veikti lanksčiau, kai ne visos valstybės narės tuo pačiu 
metu norės ar galės tęsti tam tikrą politiką;

Padidėjęs demokratinis atskaitingumas

4. džiaugiasi, kad piliečiai galės labiau kontroliuoti Europos Sąjungos veiksmus, kadangi didėja 
demokratinė atskaitomybė, ypač atsiradus šiems patobulinimams:

visi Europos Sąjungos įstatymai prieš priėmimą bus peržiūrimi nacionalinių parlamentų ir 
laikomi priimtais, su keletu išimčių, tuomet, kai jiems pritars nacionalinės vyriausybės 
(Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas (tokio parlamentinio peržiūros 
lygio nėra nė vienoje kitoje viršvalstybinėje ar tarptautinėje struktūroje);

nacionaliniai parlamentai gaus visus Europos Sąjungos pasiūlymus pakankamai iš anksto, 
kad galėtų apsvarstyti juos su savo ministrais prieš Tarybai priimant poziciją, taip pat jie 
turės teisę nesutikti su įstatymo projektu, jei jiems atrodys, kad jis viršija Europos 
Sąjungos kompetencijos ribas;

Europos Parlamentas, kaip taisyklė, lygiomis teisėmis su Taryba spręs dėl Sąjungos 
įstatymų;

Komisijos pirmininką rinks Europos Parlamentas, taip sukuriant sąsają su Europos rinkimų 
rezultatais;

Sąjungos užsienio reikalų ministras, skiriamas Europos Vadovų Tarybos pritariant 
Komisijos pirmininkui, bus atskaitingas tiek Europos Parlamentui, tiek Europos Vadovų 
Tarybai;
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pagal naują biudžeto procedūrą bus reikalaujama, kad visoms Europos Sąjungos išlaidoms 
pritartų tiek Taryba, tiek Europos Parlamentas be jokių išimčių, todėl visos išlaidos bus 
demokratiškai kontroliuojamos;

Komisijai deleguotų įgaliojimų teisėkūros srityje vykdymas bus kontroliuojamas pagal naują 
bendros priežiūros tvarką, leidžiančią tiek Europos Parlamentui, tiek Tarybai atšaukti 
Komisijos sprendimus, kuriems jie prieštarauja;

Parlamentas atidžiau prižiūrės agentūras, ypač Europolą;

 Taryba, nagrinėdama ir priimdama Sąjungos įstatymus, posėdžiaus viešai;

 Regionų komiteto vaidmuo bus reikšmingesnis;

 Europos Parlamentas taip pat turės teisę teikti pasiūlymus dėl būsimų Konstitucijos 
pataisų, o nagrinėti visus pasiūlymus turės Konventas, išskyrus atvejus, kai Parlamentas 
susitars, kad tai nėra būtina.

Daugiau pilietinių teisių

5. džiaugiasi, kad piliečių teisės bus sustiprintos šiais patobulinimais:

– Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įtraukimu į Konstitucijos II dalį, kuris reiškia, kad 
visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imasi ES institucijos 
arba kurie grindžiami ES teise, turės atitikti jos standartus;

– Sąjunga rengiasi tapti Europos Žmogaus teisių konvencijos šalimi, todėl ji tampa 
priklausoma nuo to paties išorinio patikrinimo, kaip ir valstybės narės;

– naujos nuostatos palengvins piliečių, socialinių partnerių, atstovaujamųjų asociacijų bei 
pilietinės visuomenės dalyvavimą Sąjungos svarstymuose;

– Europos piliečiams suteikta iniciatyvos teisė, kuri jiems leidžia teikti pasiūlymus tais 
atvejais, kai jie mano, kad Konstitucijos įgyvendinimui reikalingas Sąjungos teisės 
aktas;

– asmenims Europos Sąjungos teisės srityje suteikiamos didesnės galimybės pasinaudoti 
teisingumu;

Išvados
1. pritaria Sutarčiai dėl Konstitucijos ir atvirai remia jos ratifikavimą;
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2. tiki, jog ši Konstitucija padės tvirtą ir ilgalaikį pagrindą tolesniam Europos Sąjungos 
vystymuisi, kas leis jai toliau plėstis ir kartu, kai to prireiks, suteiks mechanizmą ją peržiūrėti;

3. praneša apie ketinimą pasinaudoti savo nauja, Konstitucijos suteikta, iniciatyvos teise siūlyti 
Konstitucijos patobulinimus;

4. tikisi, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės baigs ratifikavimo procesą iki 2006 m. 
vidurio;

5. dar kartą ragina kuo labiau stengtis, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir objektyviai 
informuojami apie Konstitucijos turinį; todėl ragina Europos institucijas ir valstybes nares, 
siekiant šviesti visuomenę ir suteikti informacijos diskusijoms, Konstitucijos teksto (viso ar 
santraukos) pateikimo piliečiams metu aiškiai išskirti galiojančiose sutartyse esančius 
elementus ir naujai į Konstituciją įtrauktas nuostatas; be to, ragina jas pripažinti pilietinės 
visuomenės organizacijų vaidmenį diskusijose dėl Konstitucijos ratifikavimo ir pasirūpinti 
tinkama parama, kad šios organizacijos, siekdamos aktyvaus piliečių dalyvavimo diskusijose 
dėl Konstitucijos ratifikavimo, į jas galėtų įtraukti visoje ES esančius jų reprezentuojamus 
asmenis;

o
o     o

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą 
valstybių narių nacionaliniams parlamentams, Tarybai, Komisijai bei buvusiems Europos 
Konvento nariams ir užtikrinti, kad Parlamento tarnybos, įskaitant jo informacijos centrus, 
teiktų išsamią informaciją apie Konstituciją ir Parlamento poziciją jos atžvilgiu.
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2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos išorės veiksmų tarnybos 
institucinių aspektų (B6-0320/2005)
Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos deklaraciją Nr. 24 dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-296 straipsnio, pridėtą prie 2004 m. spalio 29 d. 
Tarpvyriausybinės konferencijos dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai baigiamojo akto1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 1617 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač į jų 
7173 punktus,

– atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 12 d. EP rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai, 
ypač į jos 3 punkto d papunktį2,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto 2005 m. kovo 15 d. klausymą,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto Komisijai pateiktą klausimą žodiniam 
atsakymui Komisijai dėl Europos išorės veiksmų tarnybos institucinių aspektų (Nr. O-
0054/05),

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą 2005 m. gegužės 11 d. posėdyje atsakant į tą klausimą 
ir vėlesnį keitimąsi nuomonėmis,

– atsižvelgdamas į EP darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

– kadangi formą, kurią įgaus būsima Europos išorės veiksmų tarnyba, yra itin svarbi, jei norime 
sėkmingai įgyvendinti tikslą paversti Sąjungos išorės santykius nuoseklesniais, 
veiksmingesniais ir pastebimesniais,

– kadangi Tarybos generalinis sekretorius ir Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir 
saugumo politikai bei Komisija turi pateikti bendrą pranešimą apie pažangą kuriant Europos 
išorės veiksmų tarnybą Europos Vadovų Tarybai pastarosios posėdyje 2005 metų birželio 
mėnesį,

– kadangi pageidautina, kad Europos Parlamentas ir Komisija laiku sutartų ne vienu esminiu 
klausimu, susijusiu su būsimo Europos išorės veiklos tarnybos formą,

1. primena Komisijai, kad sprendimas įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybą gali būti priimtas 
tik jai pritarus, ir ragina Komisiją parengiamuosiuose Europos išorės veiksmų tarnybos 
steigimo darbuose panaudoti visą savo institucinę įtaką siekiant Sąjungos išorės santykių 
srityje išsaugoti ir toliau plėtoti Bendrijos modelį;

2. yra įsitikinęs, kad organizaciniu ir biudžeto požiūriais Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų 

                                               
1 OL C 310, 2004 12 16, p. 420.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0004.
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būti įtraukta į Komisijos personalo struktūrą, o užsienio reikalų ministro, kuris taip pat eis 
Komisijos Pirmininko pavaduotojo pareigas, vadovavimo galios turėtų užtikrinti, kad, kaip 
numatyta Konstitucijoje, „tradicinės“ užsienio politikos srityje (BUSP ir BSGP) Tarnybą 
įpareigotų Tarybos sprendimai, o Bendrijos išorės santykių srityje  Komisijos narių kolegijos 
sprendimai;

3. ragina, kad, vadovaudamasi Konstitucijos nuostatų bendrąja prasme ir turiniu bei Konstituciją 
rengusio Konvento svarstymų dvasia, ateityje teikdama pasiūlymus Komisija reikalautų 
laikytis šių principų:

a) Europos išorės veiksmų tarnybos darbuotojų etatai turėtų būti tinkamai ir proporcingai 
paskirstyti tarp Komisijos, Tarybos generalinio sekretoriato ir nacionalinių diplomatinių 
tarnybų pareigūnų,

b) Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų įgauti formą, kuri leistų Sąjungai jos išorės santykių 
srityje veikti nuosekliai; Europos išorės veiklos tarnybos veikloje ypač turėtų dalyvauti 
padaliniai, konkrečiai užsiimantys BUSP reikalais, ir pareigūnai, užimantys vadovų 
postus delegacijose,

c) nebūtina iš visų Komisijos generalinių direktoratų atimti įgaliojimus, susijusius su išorės 
santykiais; Europos Vadovų Tarybai teikiamame pranešime apie pažangą turėtų būti 
numatytas diskusijų planas, skirtas atitinkamiems padaliniams (pavyzdžiui, Prekybos, 
Vystymosi, Plėtros generaliniams direktoratams, „EuropeAid“ bendradarbiavimo 
tarnybai, Humanitarinės pagalbos tarnybai ir išorės santykiais užsiimantiems 
Ekonomikos ir finansų generalinio direktorato padaliniams),

d) Komisijos delegacijose ne valstybėse narėse ir Tarybos ryšių tarnybos turėtų būti apjungtos 
į „Sąjungos ambasadas“, kurioms turėtų vadovauti Europos išorės veiksmų tarnybos 
pareigūnai, kurie gautų nurodymus ir būtų prižiūrimi užsienio reikalų ministro, tačiau 
administraciniu požiūriu būtų Komisijos darbuotojai; tokia tvarka neturėtų trukdyti 
šioms delegacijoms įdarbinti specialistų iš kitų Komisijos ar Parlamento generalinių 
direktoratų;

4. paveda EP Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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2006 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl apmąstymų laikotarpio: diskusijų dėl 
Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai (2005/2146(INI)) - Andrew Duff / 
Johannes Voggenhuber pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Nicos sutartį,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, 

– atsižvelgdamas į Parlamento 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją1 dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai, 

– atsižvelgdamas į valstybių ir vyriausybių vadovų 2005 m. birželio 18 d. deklaraciją dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo, priimtą po 2005 m. birželio 16–17 d. 
vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2005 m. spalio 13 d. nuomonę2 dėl apmąstymų laikotarpio 
ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2005 m. spalio 26 d. nuomonę3dėl 
apmąstymų laikotarpio, pateiktas Europos Parlamento pageidavimu4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto, 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones (A6-0414/2005),

kadangi:

A. Sutartį dėl Konstitucijos Europai 2004 m. spalio 29 d. pasirašė dvidešimt penkių Europos 
Sąjungos valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai, ir dar kartą ją patvirtino 2005 m. 
birželio 18 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje,

                                               
1

2 CdR 250/2005 gal., dar neskelbta OL.
3 CESE 1249/2005, dar neskelbta OL.
4 9.1 ir 9.2 punktai, P6_PV(2005)09-06.
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B. Konstitucijos projektą rengė Europos Konventas, kuris, palyginti su ankstesnėmis naujų 
sutarčių rengimo procedūromis, pasiekė naują atvirumo, pliuralizmo ir demokratinio 
teisėtumo lygį,

C. Europos Parlamentas 2005 m. sausio 12 d. rezoliucijoje didesne kaip dviejų trečdalių balsų 
dauguma pritarė Konstitucijai, nes tai „geras kompromisas ir didžiulis esančių sutarčių 
patobulinimas, … [kuris] padės tvirtą ir ilgalaikį pagrindą tolesniam Europos vystymuisi, o tai 
leis jai toliau plėstis ir kartu, kai to prireiks, suteiks mechanizmą ją peržiūrėti“,

D. Sutartyje dėl Konstitucijos Europai numatytos reformos reikalingos, inter alia, tam, kad būtų 
galima susitvarkyti su 2004 m. gegužės 1 d. Sąjungos plėtros pasekmėmis, nes jei nebus 
ratifikuotas konstitucinių reformų paketas, šios ir būsimos plėtros sėkmei gresia rimtas 
pavojus,

E. nuo to laiko trylika valstybių narių1, atstovaujančių Sąjungos gyventojų daugumai, ratifikavo 
Konstituciją pagal savo šalių konstitucinius reikalavimus, įskaitant referendumus Ispanijoje ir 
Liuksemburge,

F. po 2005 m. gegužės 29 d. ir 2005 m. birželio 1 d. vykusių referendumų Prancūzija ir 
Nyderlandai neratifikavo Konstitucijos, dėl to atitinkamai vilkinamas ratifikavimo procesas 
daugelyje iš likusių dešimties valstybių narių, 

G. Europos Sąjungos Sutarties 48 straipsnyje numatyta, kad Konstitucija neįsigalios tol, kol jos 
neratifikuos visos valstybės narės,

H. pagal prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridedamos 30 Deklaracijos nuostatas, „jei 
praėjus dvejiems metams po Sutarties pasirašymo, keturi penktadaliai valstybių narių yra ją 
ratifikavusios, o viena ar daugiau valstybių narių yra susidūrusios su sunkumais ją 
ratifikuojant, šis klausimas perduodamas svarstyti Europos Vadovų Tarybai“,

I. būtina gerbti ir Konstituciją ratifikavusių, ir jos neratifikavusių valstybių narių ir jų piliečių 
sprendimą, taip pat išnagrinėti neigiamo Prancūzijos ir Nyderlandų sprendimo priežastis,

J. balsai „prieš“ yra labiau nepasitenkinimo dabartine Sąjungos būkle išraiška, o ne konkretus 
prieštaravimas konstitucinėms reformoms, tačiau paradoksas yra tai, kad neigiami rezultatai 
išlaiko esamą status quo ir stabdo reformas,

K. Europos Vadovų Taryba savo 2005 m. birželio 18 d. deklaracijoje pritarė šiai analizei ir 
laikosi nuomonės, kad „šie rezultatai nereiškia, kad piliečiai nepritaria Europos kūrimui. 
Tačiau piliečiai išreiškė savo susirūpinimą ir nerimą, į kuriuos reikia atsižvelgti“, todėl 
Europos Vadovų Taryba nusprendė išnaudoti „svarstymo laikotarpį... [rengiant] plačias 
diskusijas kiekvienoje šalyje, [įtraukiant] piliečius, socialinius partnerius, nacionalinius 

                                               
1 Vokietija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, 

Austrija, Slovėnija, Slovakija. 
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parlamentus ir politines partijas“; vyriausybių vadovai sutarė, kad 2006 m. pirmąjį pusmetį jie 
susitiks, kad „[įvertintų] visų nacionalinių diskusijų rezultatus ir [susitartų] dėl tolesnės 
proceso eigos“,

L. šioje Deklaracijoje vyriausybių vadovai pareiškė, kad ratifikavimo procesas turėtų tęstis 
toliau, nors jie sutiko ir su tuo, kad numatyta Konstitucijos įsigaliojimo data (2006 m. 
lapkričio 1 d.) bus kiek nukelta, 

M. tačiau Europos Vadovų Tarybai nepavyko aiškiai apibrėžti apmąstymų laikotarpio svarbos ir 
metodų, ir kokiu pagrindu bus padarytos išvados iš diskusijų, ir nuo to laiko jai trūksta 
politinės valios ir gebėjimo tiek skatinti, tiek valdyti Europos dialogą,

N. 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba įpareigojo Komisiją pateikti išsamią, 
didžiulės apimties ataskaitą, aprėpiančią visus ES išlaidų aspektus, įskaitant BŽŪP, ir visus 
ES pajamų šaltinius, įskaitant Jungtinės Karalystės grąžinamąsias išmokas 2008–2009 m.;

O. nuo pat apmąstymų laikotarpio pradžios daugiau diskutuojama dėl konteksto, o ne dėl paties 
teksto, pavyzdžiui, aptariami svarbūs klausimai, susiję su Europos socialiniu modeliu, 
Europos ekonominėmis perspektyvomis, plėtros greičiu, vidutinio laikotarpio biudžetu ir 
paslaugomis vidaus rinkoje,

P. Komisija paskelbė dokumentą dėl apmąstymų laikotarpio siekdama susigrąžinti visuomenės 
pasitikėjimą Europos Sąjunga skatinant diskusijas valstybės lygmeniu ir veiksmus Bendrijos 
lygmeniu, tačiau tai neturėtų būti vykdoma vietoj Europos politinių institucijų bendrų 
pastangų arba vadovavimo, kurį vykdant rimtai atsižvelgiama į Konstitucijos strateginę 
svarbą, politinę realybę ir prielaidas, kurios lemia jos sėkmę, 

Q. valstybių narių parlamentai ir Europos Parlamentas turi ryžtingai atlikti savo vaidmenį 
apmąstymų laikotarpiu, dažnai rengdami bendrus parlamentinius forumus, kurie galėtų 
skatinti, nukreipti ir suderinti Europos dialogą1, 

– pakartotinai patvirtina esąs įsitikinęs, kad Nicos sutartis nėra perspektyvus tolesnio Europos 
integracijos proceso pagrindas;

– patvirtina savo įsipareigojimą ilgai nedelsiant pasiekti konstitucinį susitarimą, kuris stiprintų 
parlamentinę demokratiją, skaidrumą ir teisinę valstybę, įtvirtintų pagrindines teises ir 
laisves, skatintų pilietybę ir didintų išsiplėtusios Sąjungos gebėjimus veiksmingai veikti tiek 
jos viduje, tiek užsienyje; nuogąstauja, kad be tokio konstitucinio susitarimo Sąjunga negali 
tikėtis savo piliečių paramos, taip pat išsaugoti didėjantį integracijos pagreitį ar tapti 
reikšmingu partneriu sprendžiant pasaulio reikalus; primena, kad pritarė Sutarčiai dėl 
Konstitucijos Europai, kuria siekiama minėtų tikslų; taip pat ragina Europos Vadovų Tarybą 
per susitikimą 2006 m. birželio mėn. oficialiai įsipareigoti konstituciniam susitarimui dėl 
Europos ateities;

                                               
1 XXXIV COSAC posėdis, 2005 m. spalio 10–11 d.
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– pripažįsta, kad ratifikuojant Konstituciją buvo susidurta su sunkumais, kurie galėtų pasirodyti 
neįveikiami, jeigu nebus imtasi priemonių Prancūzijoje, Nyderlanduose ir kitur išreikštam 
nerimui išsklaidyti; 

– pabrėžia, kad remiantis Nicos sutartimi neįmanoma tolesnė Sąjungos plėtra po Bulgarijos ir 
Rumunijos stojimo;

– primena, kad politinės problemos ir instituciniai trūkumai, kuriems spręsti ir buvo sušauktas 
Konventas, išliks, ir netgi toliau didės, kol nebus įgyvendintos Sutartyje dėl Konstitucijos 
Europai numatytos reformos;

– pažymi, kad išreikšto susirūpinimo priežastys daugiausia susijusios su bendromis ir 
specifinėmis dabartinės padėties problemomis, o ne pačiu tekstu; mano, kad jei būtų pasiekta 
pažanga sprendžiant šias problemas, būtų lengviau rasti sprendimą dėl teksto; 

– atmeta pasiūlymus skirstyti valstybes nares į grupes, kol dar tęsiasi konstitucinio susitarimo 
procesas; smerkia pasiūlymus sudaryti tam tikrų valstybių koalicijas už ES sistemos ribų; 
primena, kad sustiprintas bendradarbiavimas turi skatinti Sąjungos tikslų siekį, saugoti jos 
interesus ir stiprinti jos integracijos procesą, taip pat turi būti visuomet atviras visoms 
valstybėms narėms; taip pat pabrėžia, kad galimas tokių koalicijų sudarymas neturėtų kenkti 
pastangoms, skirtoms nedelsiant pasiekti susitarimą dėl Konstitucijos Europai;

– įspėja, kad atrankinio Konstitucijos įgyvendinimo strategija kelia pavojų susitarimui, kuriuo 
buvo pasiekta pusiausvyra tarp institucijų ir tarp valstybių narių, ir dar labiau didina 
pasitikėjimo krizę;

– pažymi, kad šiuo metu tik kelios demokratinės reformos gali būti įgyvendintos nekeičiant 
Sutarčių, bet tiesiog persvarstant darbo tvarkos taisykles ar tarpinstitucinius susitarimus, pvz., 
dėl teisės aktų leidybos Taryboje skaidrumo, dėl piliečių iniciatyvos formos įgyvendinimo, 
dėl komitologijos procedūros tobulinimo, dėl visiško passerelle nuostatų panaudojimo 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje, ir griežtesnės kiekvieno iš nacionalinių parlamentų 
priežiūros, kaip jų vyriausybės tvarko ES reikalus;

– siūlo pasinaudoti dabartiniu apmąstymų laikotarpiu ir atnaujinti konstitucinį projektą plačių 
visuomenės diskusijų dėl Europos integracijos ateities pagrindu; mano, kad Europos dialogas, 
kurio rezultatai neturėtų būti iš anksto nuspėjami, turėtų padėti išaiškinti, pagilinti ir 
demokratizuoti bendrą sutarimą dėl Konstitucijos, įvertinti kritines pastabas ir rasti 
sprendimus ten, kur lūkesčiai nebuvo pateisinti; 

– pritaria prasidedančioms naujoms diskusijoms dėl Sąjungos politikos krypties, tačiau 
pabrėžia, kad tai turėtų vykti siekiant įveikti konstitucinę krizę ir kad politiniai ES lygio 
planai turėtų būti tiesiogiai susiję ir su ES institucijų taisyklėmis, galiomis ir procedūromis, ir 
su kompetencijos sritimis, kurias valstybės narės suteikia ES, ir nustatyti bendras visai 
Europai aktualias problemas;

– reikalauja, kad šis naujas dialogas, kuris turėtų būti suvokiamas kaip proga skatinti Europos 



PE423.766 42/370 DV\779820LT.doc

LT

demokratiją, būtų vykdomas ir koordinuojamas visoje Sąjungoje, taip pat kad būtų 
suskirstytas į bendras temas ir realius etapus pagal patvirtintą vertinimo sistemą, ir jo sandara 
padėtų pasirinkti lemiamus politinius aspektus; 

– primygtinai reikalauja, kad diskusijos vyktų valstybių ir Europos lygiu; įspėja, kad siauros 
nacionalinės diskusijos nepakeis nacionalinių stereotipų; o primestas dialogas be politinių 
tikslų išliks miglotas ar net beprasmis ir dar labiau paskatins Europos piliečių 
nepasitenkinimą;

– siūlo Europos Parlamentui ir valstybių narių parlamentams kartu rengti konferencijas, 
vadinamuosius „parlamentinius forumus“, siekiant paskatinti diskusijas ir palaipsniui 
formuoti būtinas politines išvadas; kitos ES institucijos bus taip pat pakviestos dalyvauti 
forumuose; 

– pripažįsta, kad Europos Sąjungai ir ypač Parlamentui itin svarbu išvengti dar vienos 
konstitucinio proceso nesėkmės; todėl kartu su valstybių narių parlamentais imasi 
vadovavimo Europos dialogui vaidmens, ypač svarbiausiais Sąjungai klausimais skelbiant 
vadinamąsias „Europos publikacijas“, kurios gali būti naudojamos kaip bendras europinis 
šablonas nacionalinėms diskusijoms plėtoti ir kurios būtų parlamentinių forumų svarstymų 
pagrindas; 

– pripažįsta, kad politinėms institucijoms strategiškai svarbu skatinti visuomenės informavimo 
priemonių, ypač televizijos, spaudos ir vietos radijo, iniciatyvumą ir įtraukti juos siekiant 
viešai skelbti ir intensyvinti diskusijas;

– siūlo 2006 m. pavasarį, prieš birželio mėn. vyksiančią Europos Vadovų Tarybos sesiją, 
surengti pirmąjį tarpparlamentinį forumą, siekiant išklausyti valstybių narių parlamentų ir 
Europos Parlamento narius; šiame forume turėtų būti siekiama teikti Europos Vadovų 
Tarybai išsamias rekomendacijas, kokių veiksmų reikėtų imtis Sąjungai, ieškančiai išeities iš 
krizės; 

– siūlo, kad pirmasis parlamentinis forumas sudarytų sąrašą kelių prioritetinių klausimų apie 
Europos ateitį ir Sąjungos valdymą, kurie bus svarstomi per kitus forumus ir plačiose 
visuomenės diskusijose, pvz.: 

– koks yra Europos integracijos tikslas? 

– koks vaidmuo Europai turėtų tekti pasaulyje? 

– kokia yra Europos socialinio ir ekonominio modelio ateitis vykstant globalizacijai? 

– kaip galima apibrėžti Europos Sąjungos ribas?

– kaip sustiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą?

vi) kaip finansuojame Sąjungą? 
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– mano, kad turiningos diskusijos šiais pagrindiniais klausimais atvers naujų  Europos 
integracijos perspektyvų ir sudarys pagrindą reformuoti bendrąsias politikos priemones tose 
srityse, kur esama nuomonių skirtumų;

– be to, mano, kad Europos dialogas gali įveikti konstitucinę krizę tik tuo atveju, jei jame 
dalyvauja ne tik visos ES institucijos, bet ir valstybių ir regionų parlamentai, vietos 
vyriausybės, politinės partijos, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė, akademinė 
bendruomenė ir visuomenės informavimo priemonės; ypatinga reikšmė šiuo požiūriu 
teikiama praktiniam Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto 
indėliui; 

– prašo valstybių narių, padedamų Komisijos, pagal bendrai nustatytas temas nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygiu surengti kiek galima daugiau visuomeninių renginių ir  diskusijų 
žiniasklaidoje – „Piliečių forumų“ – Europos ateities klausimais; ragina šiose diskusijose 
dalyvauti socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę; 

– tikisi, kad politinės partijos ir per vidaus diskusijas, ir vykdydamos savo rinkimų kampanijas 
skirs daugiau dėmesio Europos dimensijai; 

– pritaria piliečių peticijoms, kurios padeda formuoti diskusijas;

– ragina Sąjungą teikti pirmenybę kultūros ir švietimo politikai siekiant įgyvendinti 
Konstitucijoje įtvirtintą šūkį „suvienijusi įvairovę“;

– pabrėžia, kad Europos dialogas neįmanomas be atitinkamo finansavimo; 

– siūlo vėliausiai 2007 m. antrojoje pusėje apibendrinti apmąstymo laikotarpio išvadas ir šiuo 
etapu priimti aiškų sprendimą, kaip toliau tęsti konstitucinį procesą; 

– džiaugiasi Vokietijos vyriausybės pareiškimus savo pirmininkavimo Europos Vadovų 
Tarybai metu, per 2007 m. pirmąjį pusmetį, imtis iniciatyvų, susijusių su Konstitucijos 
ratifikavimo procesu; 

– pažymi, kad teoriškai Sąjunga turi kelias galimybes, pvz., visiškai atsisakyti su Konstitucija 
susijusių planų, toliau mėginti ratifikuoti dabartinį tekstą be pakeitimų, iš dalies pakeisti arba 
paaiškinti dabartinį tekstą, kitaip struktūruoti ir pakeisti dabartinį tekstą, siekiant jį 
patobulinti, arba iš naujo pradėti rengti visiškai naują tekstą; 

– mano, kad teigiamas apmąstymo laikotarpio rezultatas būtų dabartinio teksto išlaikymas, nors 
tai įmanoma tik tada, jei bus kartu vykdomos veiksmingos priemonės siekiant įtikinti ir 
nuraminti visuomenę;

– džiaugiasi Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios Austrijos ketinimais pateikti planų 
dėl apmąstymų laikotarpio ir, apskritai, dėl būsimo ratifikavimo proceso; 
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– ragina Europos Vadovų Tarybos narius imtis asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės 
įgyvendinant Konstituciją Europai; primygtinai reikalauja, kad jie atidžiau koordinuotų tiek 
nacionalinių kampanijų turinį, tiek jų vykdymo laiką ir įrodytų piliečiams savo politinę valią 
ir abišalį solidarumą;

– pažymi Komisijos „Planą D – demokratija, dialogas ir diskusijos“ (KOM(2005)0494), tačiau 
ragina Komisiją vykdyti ne tik savo visuomenės informavimo strategiją, bet ir parodyti 
ryžtingą politinį įsipareigojimą padėti Sąjungai įveikti dabartinius konstitucinius sunkumus;

– pabrėžia, kad Rumunija ir Bulgarija turi dalyvauti atliekant minėtuosius veiksmus; 

– ragina pilietinės visuomenės organizacijas ir asociacijas įtraukti Konstitucijos įsigaliojimą 
kaip vieną iš prioritetų į savo diskusijas ir debatus;

– reikalauja bet kuriuo atveju dėti visas pastangas, kad Konstitucija įsigaliotų 2009 m.;

– įpareigoja Konstitucinių reikalų komitetą stebėti apmąstymų laikotarpį, ypač skirti dėmesį 
parlamentinių forumų organizavimui ir darbo dokumentų („Europos publikacijų“) rengimui, 
institucinių ir pilietinių diskusijų rezultatų apibendrinimui, jų išvadoms ir iš jų 
išplaukiantiems veiksmų pasiūlymams;

– todėl ragina Konstitucinių reikalų komitetą glaudžiai bendradarbiauti su kitais komitetais, 
kurie tiesiogiai suinteresuoti organizuoti parlamentinius forumus ir parengti jiems darbo 
dokumentus;

– paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos nariams, Tarybai, 
Komisijai, valstybių narių nacionaliniams ir regionų parlamentams, Regionų komitetui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, buvusiems Europos Konvento nariams, 
taip pat narystės siekiančių šalių ir šalių kandidačių parlamentams ir vyriausybėms.

.
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2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnių Europos ateities 
apmąstymų ir analizės laikotarpio veiksmų (B6-0327/2006)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

 atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai1,

 atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. birželio 16–17 d. susitikimo išvadose 
pateikiamą Europos Sąjungos valstybių ar vyriausybių vadovų 2005 m. birželio 18 d. 
deklaraciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo,

 atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

 – atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl apmąstymų laikotarpio: 
diskusijų dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai2,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi kai kuriose valstybėse narėse iš tiesų pradėtos diskusijos dėl Europos Sąjungos ateities, 
į kurias įsitraukė politikos veikėjai ir piliečiai, tačiau išsamios diskusijos vyksta dar ne visoje 
Sąjungoje, ypač ne visose valstybėse narėse, kurios iki šiol dar neratifikavo Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai,

B. kadangi Europos Sąjungos institucijos prisideda prie šių diskusijų organizuodamos viešus 
diskusijų forumus, įskaitant forumus internete, savo darbo vietose, taip pat ir pasirinktose 
valstybių narių vietose, tačiau dabartinis planas D dėl demokratijos, dialogo ir diskusijų dar 
nepasiekė Sąjungos plačiosios visuomenės,

C. kadangi bendrame Europos Parlamento ir Sąjungos valstybių narių nacionalinių parlamentų 
narių susitikime, įvykusiame 2006 m. gegužės 8–9 d., buvo pradėtos tarpparlamentinės 
diskusijos šiuo klausimu,

D. kadangi būtina, kad šios diskusijos pasiektų visų valstybių narių, ypač dar neratifikavusių 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir ketinančių prieš ratifikuojant rengti referendumus, 
piliečius,

E. kadangi Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai 2006 m. gegužės 9 d. pritarė Estijos parlamentas ir 
netrukus, tikimasi, jai bus pritarta Suomijoje,

F. kadangi Sutartį dėl Konstitucijos Europai tuomet bus ratifikavusios 16 šalių, dvi šalys šiuo metu 
negali jos ratifikuoti dėl neigiamų referendumo rezultatų, kitose šalyse kilo abejonių dėl to, ar 

                                               
1 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0027.
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pradėti arba tęsti ratifikavimo procesą, o daugelyje likusių valstybių narių ratifikavimo procesas 
užstrigo,

1. patvirtina savo įsipareigojimą kuo greičiau siekti Europos Sąjungos konstitucinių klausimų 
sprendimo, taip pat patvirtina savo pritarimą Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai;

2. įspėja, kad reikia vengti bet kokių mėginimų pakenkti Konstitucinėje Sutartyje pasiektam 
visuotiniam kompromisui, nes tai galėtų sukelti rimtų abejonių Europos politiniu projektu ir 
grėsmę, kad Sąjunga gali tapti silpnesnė ir susiskaidžiusi; todėl pakartoja, kad nepritaria 
pasiūlymams įgyvendinti pavienes konstitucinio paketo dalis ir nedelsiant sukurti tam tikrų 
svarbiausių valstybių narių grupes, siekiant apeiti visos Sąjungos konstitucinį procesą;

3. kita vertus, pritaria institucijų procedūrų demokratiniam tobulinimui, dėl kurio galima susitarti 
vadovaujantis esamų ES sutarčių sąlygomis, pvz., pastangoms didinti skaidrumą Ministrų 
Taryboje, persvarstyti komitologijos susitarimą, pasinaudoti „passerelle“ galimybe taikyti 
kvalifikuotos daugumos principą ir bendro sprendimo procedūrą teisingumo ir vidaus reikalų 
srityje, gerinti nacionalinių parlamentų vykdomą priežiūrą ir suteikti piliečiams iniciatyvos 
teisę;

4. ragina Europos Vadovų Tarybą pereiti nuo apmąstymų laikotarpio prie analizės laikotarpio, 
kuris tęsis iki 2007 m. vidurio, kad ne vėliau kaip iki 2007 m. antrosios pusės būtų priimtas 
aiškus sprendimas, kaip toliau spręsti Konstitucinės Sutarties klausimą;

5. ragina Europos Vadovų Tarybą siekti, kad visos valstybės narės aiškiai įsipareigotų per likusią 
pratęsto apmąstymų laikotarpio dalį taikyti jos siūlomus būdus ir priemones siekiant Europos 
Sąjungos mastu organizuoti ir vesti atviras ir struktūruotas viešas diskusijas dėl svarbiausių 
klausimų, susijusių su Europos ateitimi;

6. ragina Komisiją pritaikyti savo D planą antrajam apmąstymų laikotarpio etapui ir skirti 
reikiamai lėšų numatomai veiklai finansuoti;

7. ragina Europos Vadovų Tarybą skatinti ratifikavimo procedūrų iki šiol nebaigusias valstybes 
nares iki apmąstymų laikotarpio pabaigos parengti patikimą veiksmų planą, kaip jos ketina 
išspręsti šį klausimą;

8. siūlo, kad Europos Vadovų Taryba sudarytų tam tikrą planą, kuriuo vadovaujantis, kai tik bus 
tinkamas metas pagal politinių įvykių kalendorių, būtų galima pradėti konkretų dialogą su 
atstovais tų šalių, kuriose per referendumą buvo nepritarta Konstitucinei Sutarčiai, siekiant 
ištirti, ar yra galimybė vėl pradėti ratifikavimo procedūrą ir kokiomis sąlygomis ji galėtų būti 
vėl pradėta;

9. ragina Komisiją pritarti šiam siūlymui ir pateikti Europos Vadovų Tarybai detalų planą, kaip 
kiek įmanoma geriau jį įgyvendinti;

10. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad siekiant teisiškai įtvirtinti Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją, kurti Europos demokratiją ir veiksmingesnę bei labiau socialiai orientuotą 
Europos Sąjungą, būtina Konstitucija;



DV\779820LT.doc 47/370 PE423.766

LT

11. ragina Komisiją parengti tyrimą apie išlaidas, kurių patirta dėl to, kad Sutartis dėl Konstitucijos 
Europai neįsigalios 2006 m. lapkričio 1 d., kaip iš pradžių buvo tikėtasi;

12. pateikia išvadas, kurias padarė per 2006 m. gegužės 8–9 d. Briuselyje įvykusias diskusijas su 
Sąjungos valstybių narių parlamentų atstovais:

a) būtina tęsti Europos Sąjungos konstitucinį procesą, pagrįstą taikos ir solidarumo sąvokomis 
bei kitomis bendromis vertybėmis; 

b) nėra abejonės, kad pavienės Sąjungos valstybės narės negalės susidoroti su pagrindinėmis 
Europai kylančiomis politinėmis problemomis;

c) plačiai pripažįstama, kad Konstitucinė Sutartis suteiktų Europos Sąjungai tinkamą pagrindą 
minėtoms problemoms spręsti;

d) reikės išsamesnės analizės siekiant 2007 m. parengti pasiūlymus, kurių pagrindu iki kitų 
europinių rinkimų būtų pasiektas susitarimas;

e) tarpparlamentinis dialogas dėl konstitucinio proceso, kurio partneriai yra Europos 
Parlamentas ir valstybių narių parlamentai, yra esminis ir jį būtina tęsti; palankiai vertina 
Suomijos parlamento spikerio pranešimą, kad antrasis parlamentinis forumas bus surengtas 
2006 m. gruodžio mėn.;

f) šiuo klausimu atkreipia dėmesį į savo pasiūlymus, kad parlamentinių forumų diskusijas 
reikėtų organizuoti taip, kad būtų galima intensyviai ir energingai keistis nuomonėmis, 
siekiant rasti bendrą sutarimą svarbiausiais klausimais, susijusiais su Europos ateitimi ir tuo, 
kaip toliau elgtis;

13. dar kartą patvirtina savo siekį turėti parengtą konstitucinių klausimų sprendimą iki to laiko, kai 
Sąjungos piliečiai dalyvaus europiniuose rinkimuose 2009 m.;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams.
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2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sąjungos konstitucinio proceso 
gairių (2007/2087(INI)) - Elmar Brok / Enrique Barón Crespo pranešimas 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai (toliau Konstitucinė sutartis), pasirašytą 
2004 m. spalio 29 d. Romoje,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pakeistą 
Suvestiniu Europos aktu ir Mastrichto, Amsterdamo bei Nicos sutartimis,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakene priimtą deklaraciją dėl Europos Sąjungos 
ateities1,

– atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos 
Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos 
Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą 
sutartį2 bei Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą 
sutartį3,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl apmąstymų laikotarpio: diskusijų 
dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl tolesnių Europos ateities analizės 
ir apmąstymų laikotarpio veiksmų6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pajėgumų 
integruoti naujas valstybes nares institucinių aspektų7,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. birželio 16 ir 17 d., 2006 m. birželio 15 ir 
16 d., 2006 m. gruodžio 14 ir 15 d. išvadas,  

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininkės 2007 m. sausio 17 d. pareiškimą 
Parlamentui,

                                               
1 Lakeno Europos Vadovų Taryba, 1 priedas, p. 19.
2 OL L 236, 2003 9 23, p. 17.
3 OL L 157, 2005 6 21, p. 11.
4 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
5 OL C 287 E, 2006 11 24, p. 306.
6 OL C 300 E, 2006 12 9, p. 267.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0569.
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– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2007 m. kovo 14 d. 
priimtą rezoliuciją, skirtą Romos sutarčių pasirašymo 50-ies metų jubiliejui paminėti,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2007 m. kovo 23 d. sesijoje priimtą Deklaraciją Europai, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaraciją, kuri priimta minint Romos sutarčių 
pasirašymo penkiasdešimtmetį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0197/2007),

A. Europos Sąjunga, kurioje valstybės ir jų pilietės ir piliečiai pirmą kartą įgijo sėkmingos 
viršvalstybinės demokratijos patirties, susiduria su naujais ir neturinčiais precedentų iššūkiais, 
dėl kurių, ir kartu dėl ES pokyčių, įvykusių dėl kelių plėtros bangų, vidaus rinkos raidos bei 
globalizacijos, reikia atnaujinti Europos Sąjungos pagrindus,

B. Konstitucinę sutartį pasirašė 27 Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių arba valstybių 
vadovai, kurie įsipareigojo rasti tinkamus Europos Sąjungos politinį vaidmenį stiprinančius 
sprendimus, kuriais būtų galima reaguoti į Europos Sąjungai iš vidaus ir išorės kylančius 
sunkumus bei plėtros problemas,

C. Konstitucinė sutartis, ypač jos I, II ir IV dalys, buvo sudaryta pagal Konvento metodą, 
dalyvaujant valstybių narių ir šalių kandidačių, Komisijos ir Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų, kurių nariai sudarė daugumą, atstovėms ir atstovams, o tai sustiprino 
sutarties teisėtumą,

D. Konstitucinės sutarties III dalyje iš esmės susisteminamos dabartinės sutartys, kurias 
Konventas iš dalies pakeitė ir patobulino, ypač išplėsdamas teisinių pagrindų, kuriems 
taikoma bendro sprendimo teisėkūros procedūra, skaičių nuo 37 iki 86; šie pakeitimai turi 
būti išsaugoti siekiant sustiprinti demokratiją, skaidrumą ir efektyvumą,

E. iki šiol aštuoniolika valstybių narių, sudarančių du trečdalius visų valstybių narių ir 
atstovaujančių Europos Sąjungos gyventojų daugumai, ratifikavo Konstitucinę sutartį pagal 
savo konstitucinius reikalavimus, įskaitant referendumo būdu Ispanijoje ir Liuksemburge, o 
dar keturios valstybės narės pareiškė, kad yra pasirengusios tęsti ratifikavimo procesą, 

F. Prancūzija ir Nyderlandai dėl neigiamų šiose šalyse organizuotų referendumų rezultatų 
nesugebėjo sėkmingai baigti ratifikavimo proceso,

G. Konstitucinės sutarties ratifikavimo paskatintos viešos diskusijos parodė, kad sunkumai kyla 
ne tiek dėl institucinių naujovių, kiek dėl kai kurių išskirtinių konkrečios politikos aspektų ir 
kad pagrindinė kritika buvo nukreipta į III dalį, kuri skirta Europos Sąjungos politikai ir 
funkcionavimui, nors dauguma III dalyje esančių nuostatų jau galioja,
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H. daugelis pareikštų būgštavimų buvo susiję ne su sutarties turiniu, bet su bendresnėmis 
aplinkybėmis; ir kadangi dėl tokių visuomenei svarbių klausimų, kaip direktyva dėl paslaugų 
vidaus rinkoje1 ir finansinė programa, jau priimti sprendimai,

I. 2005 m.  birželio 16 ir 17 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė po referendumų Prancūzijoje ir 
Nyderlanduose paskelbti apmąstymo laikotarpį, kurio metu sutartį ratifikavo dar šešios 
valstybės narės, ir 2006 m. birželio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybai 
pirmininkaujančios šalies prieš būsimą 2007 m. birželio 21 ir 22 d. Tarybos susitikimą 
patyrinėti, kaip ateityje būtų galima įveikti konstitucinę krizę,

J. apmąstymo laikotarpiu pradėtos viešos diskusijos pakankamai įrodė, kad Europos Sąjungai 
kylantys sunkumai ir pavojai, kurie pirmąkart buvo nurodyti Lakeno deklaracijoje ir kuriuos 
turėjo pašalinti Konstitucinė sutartis, neišnyko; priešingai, jie tapo ryškesni ir būtinybė juos 
įveikti dar sustiprėjo,

K. parlamentų susitikimuose, kuriuos kartu organizavo Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai, buvo bendrai pripažinta, kad Konstitucinė sutartis suteiktų Europos Sąjungai 
tinkamus pagrindus, kurie padėtų išspręsti Europos Sąjungai iškilusius uždavinius, ir kad 
naujoje tarpvyriausybinėje konferencijoje būtų sunku ar net visai neįmanoma susitarti dėl 
pasiūlymų, kurie iš esmės skirtųsi nuo pasiūlymų, dėl kurių susitarta 2004 m., arba būtų 
geresni,

L. būtinybė suteikti išsiplėtusiai Europos Sąjungai įrankius ir priemones, kurios sudarytų jai 
galimybę efektyviai veikti, atlikti savo vaidmenį pasaulyje ir patenkinti piliečių lūkesčius 
sprendžiant problemas, tarp kurių galima paminėti globalizaciją, klimato kaitą, energijos 
tiekimo saugumą ir gyventojų senėjimą, tampa vis svarbesnė,

M. pirmiau minėtoje 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaracijoje, kurią pasirašė Europos Vadovų 
Tarybos Pirmininkė ir Europos Parlamento bei Komisijos pirmininkai, nurodytas tikslas „iki 
2009 m. įvyksiančių Europos Parlamento rinkimų atnaujinti bendrą Europos Sąjungos 
pagrindą“,

1. patvirtina, kad pritaria Konstitucinės sutarties turiniui, pagal kurį siekiama žengti ryžtingą 
žingsnį ir oficialiai suteikti Europos Sąjungai jai natūralius politinius bruožus, stiprinamas jos 
veiklos efektyvumas, demokratinė sprendimų priėmimo procedūrų priežiūra, didinamas 
skaidrumas ir stiprinamos Europos Sąjungos piliečių teisės; tuo pačiu metu Konstitucinės 
sutarties turinys yra kompromisinio pobūdžio ir patenkina dabartinės Europos Sąjungos 
poreikius;

2. pabrėžia, kad du trečdaliai valstybių narių jau ratifikavo Konstitucinę sutartį, o dar keturios 
valstybės narės aiškiai išreiškė paramą sutarties nuostatoms, kaip parodė neseniai įvykęs 
Ispanijos ir Liuksemburgo vyriausybių iniciatyva sukviestas susitikimas Madride;    

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
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3. atkreipia dėmesį į Prancūzijos ir Nyderlandų žmonių reiškiamą nerimą ir į šiose šalyse 
įvykusias diskusijas;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad nerimaujama ir kai kuriose kitose valstybės narėse, tačiau jų 
vyriausybės pritarė, kad turi būti ieškoma priimtino sprendimo, pagal kurį būtų išsaugotos 
pagrindinių Konstitucinėje sutartyje numatytų pertvarkymų nuostatos;

5. primena apie politinę atsakomybę, tenkančią valstybėms narėms, kurios pasirašė Konstitucinę 
sutartį, bet jos neratifikavo;

6. patvirtina, kad remia tokį susitarimą dėl dabartinio Europos Sąjungos konstitucinio proceso, 
kuris būtų paremtas Konstitucinės sutarties turiniu ir galėtų būti kitaip išdėstytas, bet kuriame 
taip pat būtų atsižvelgiamą į kai kuriose valstybėse narėse kilusius sunkumus;

7. todėl remia Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos pastangas siekiant, kad 2007 m. birželio 
mėn. Europos Vadovų Taryba įsipareigotų sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją (TVK) ir 
nustatytų gaires, kuriose būtų numatyta susitarimo priėmimo procedūra, aiškūs įpareigojimai 
ir tikslas pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos; 

8. primena būtinybę užtikrinti Europos Sąjungos gebėjimą priimti sprendimus, politikos 
veiksmingumą ir visišką demokratinį jos teisėtumą, su kuriuo susijusios Konstitucinėje 
sutartyje numatytos tikrinimo, teisėkūros ir biudžeto priėmimo procedūros yra neabejotinai 
pažangios, taip pat būtinybę stiprinti Bendrąją užsienio ir saugumo politiką bei Europos 
Sąjungos vaidmenį pasaulyje siekiant, kad Europos Sąjunga galėtų daryti įtaką ieškant 
žmonijai kylančių svarbių problemų sprendimų ir šiuos sprendimus įgyvendinant;

9. reikalauja, kad būtų išsaugoti vis pagrindiniai Konstitucinės sutarties I dalyje išdėstyti 
principai, įskaitant dvigubą Europos Sąjungos – valstybių sąjungos ir piliečių sąjungos –
prigimtį, Europos teisės aktų viršenybę, naują aktų ir procedūrų tipologiją, normų hierarchiją 
bei Europos Sąjungos juridinio asmens statusą; pabrėžia, kad Konstitucinėje sutartyje 
numatyti ir kiti svarbūs patobulinimai, pvz., galiojančių sutarčių apibendrinimas ir ramsčių 
suvienijimas, aiškus pamatinių Europos Sąjungos vertybių ir Pagrindinių teisių chartijos 
teisiškai įpareigojančios galios pripažinimas, piliečių dalyvavimo politiniame Europos 
Sąjungos gyvenime aktyvumo padidinimas, atitinkamos Europos Sąjungos ir valstybių narių 
kompetencijos išaiškinimas, subsidiarumo principo laikymasis ir ypatingas nacionalinių 
parlamentų vaidmuo šioje srityje, nepažeidžiant Europos Sąjungos institucijų tarpusavio 
pusiausvyros, kaip reikalaujama protokole dėl subsidiarumo, taip pat pagarba regionų ir 
vietos valdžios institucijų vaidmeniui; 

10. pabrėžia, kad teikiant bet kokius Konstitucinės sutarties pakeitimų pasiūlymus turi būti 
užtikrinta tokio paties masto parama kaip ta, kuri anksčiau buvo suteikta nuostatoms, kurias 
šiais pasiūlymais siekiama pakeisti;

11. pareiškia, kad nepritars jokiems derybų metu pasiektiems susitarimams, kurie, palyginti su 
Konstitucine sutartimi, susilpnintų piliečių teisių apsaugą (be kita ko, Europos Parlamentas 
primygtinai reikalauja išsaugoti Pagrindinių teisių chartiją, ypač jos teisiškai įpareigojančią 
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galią), taip pat sumažintų Sąjungos veiklos demokratiškumą, skaidrumą ir veiksmingumą; 

12. atsižvelgdamas į tai pripažįsta, kad būtina atkreipti dėmesį į svarbias problemas, kurių iškilo 
apmąstymo laikotarpiu, ir į supratimą, kad minėtuosius klausimus gali tinkamai išspręsti tik 
stipresnė, o ne silpnesnė Europa, ir paaiškinti kitus klausimus, į kuriuos jau buvo atsižvelgta 
Konstitucinėje sutartyje, kaip antai:

– tvarią plėtrą, o ypač kovą su klimato pokyčiais,

– Europos solidarumą energetikos srityje,

– nuoseklią migracijos politiką, 

– Europos socialinį modelį, atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir globalizaciją,

– terorizmą,

– civilizacijų dialogą,

– veiksmingas bendras ekonominės politikos euro zonoje koordinavimo priemones, kartu 
apsaugant sutartyse numatytą Europos centrinio banko vaidmenį pinigų politikoje,

– Sąjungos plėtros kriterijus ir procedūras;

– mano, kad, atsižvelgiant į Konvento metodo sėkmingą taikymą rengiant Konstitucinės 
sutarties projektą, bet kokio konstitucinio proceso sprendimo atveju būtina išsaugoti 
pagrindinius parlamentinio dalyvavimo, pilietinės visuomenės įtraukimo ir visiško 
skaidrumo principus;

– primena, kad Parlamentas – vienintelė Europos Sąjungos institucija, kurią tiesiogiai išrinko 
pilietės ir piliečiai – turi kuo aktyviau dalyvauti TVK veikloje visais lygmenimis ir didesniu 
mastu nei 2003–2004 m. TVK metu;

– taip pat, siekiant nuolat informuoti Europos Parlamentą ir tarpvyriausybinėje konferencijoje 
svariai prisidėti prie sutarimo tarp partijų ir valstybių paieškos, ragina, Europos Parlamento 
atstovėms ir atstovams aktyviai dalyvaujant TVK, kartu surengti tarpinstitucinę 
konferenciją;

– patvirtina, kad remtų Konvento metodo taikymą, jei valstybių ar vyriausybių vadovai 
nuspręstų imtis esminių esamo teksto pakeitimų;

– ragina Komisiją būsimose derybose visapusiškai atlikti savo vaidmenį ir parengti pasiūlymus 
pritaikyti Konstitucinę sutartį dėl 12 punkte nurodytų klausimų; 

– pabrėžia nacionalinių parlamentų ir jų vyriausybių dialogo svarbą TVK metu ir pareiškia apie 
Parlamento norą būsimų derybų metu palaikyti glaudžius ryšius su nacionaliniais 
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parlamentais, taip pat Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
Europos socialiniais partneriais, religinėmis bendruomenėmis bei pilietine visuomene;

– ragina baigti naujosios sutarties ratifikavimo procesą iki 2008 m. pabaigos tam, kad 2009 m. 
išrinktas Parlamentas pradėtų vykdyti savo įgaliojimus, nustatytus naujojoje sutartyje;

– reikalauja, kad visos valstybės narės koordinuotų savo ratifikavimo procedūras siekdamas, 
kad ratifikavimo procesas būtų baigtas jose vienu metu;

– ketina pateikti nuomonę dėl TVK sušaukimo pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnį, 
atsižvelgdamas į šioje rezoliucijoje išdėstytus kriterijus;

– paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos nariams, Tarybai, 
Komisijai, nacionaliniams valstybių narių parlamentams, Regionų komitetui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.
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2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento pritarimo 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai (2007/2218(ACI)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2007 m. spalio 25 d. laišką,
– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, pasirašytą ir paskelbtą Nicoje 

2000 m. gruodžio 7 d.1,
– atsižvelgdamas į savo 2000 m. lapkričio 14 d. sprendimą, kuriame buvo pritarta Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos projektui2,
– atsižvelgdamas į savo 2002 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijos poveikio ir jos būsimojo statuso3,
– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos 

Europai projekto ir į Europos Parlamento nuomonę dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
(TVK) sušaukimo4, ypač į jos 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai5, ypač į jos 5 dalies a punktą ir 6 dalį,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją tema „Tarpvyriausybinės konferencijos 
(TVK) sušaukimas: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis)6, ypač į jos 8, 
12 ir 17 dalis,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalį su pakeitimais, padarytais 
pagal Lisabonos sutarties projektą, kuris buvo priimtas 2007 m. tarpvyriausybinėje 
konferencijoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį,
– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0445/2007),

A. kadangi Lisabonos sutarties projektu patvirtinus teisiškai įpareigojantį Pagrindinių teisių 
chartijos statusą buvo išsaugota svarbiausių pasiekimų, pateiktų Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai II dalyje, esmė,

B. kadangi Europos Parlamentas jau pritarė Pagrindinių teisių chartijos, oficialiai paskelbtos 
Nicoje 2000 m. gruodžio 7 d., pakeitimams, kai savo minėtoje 2003 m. rugsėjo 24 d. 
rezoliucijoje įvertino Konvento dėl Europos ateities darbo rezultatus ir kai savo minėtoje 
2005 m. sausio 12 d. rezoliucijoje pritarė Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai, kuri yra 2004 
m. vykusios tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) darbo rezultatas,

                                               
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2 OL C 223, 2001 8 8, p. 74 (A. Duffo ir J. Voggenhuberio pranešimas).
3 OL C 300 E, 2003 12 11, p. 432 (A. Duffo pranešimas).
4 OL C 77 E, 2004 3 26, p. 255 (J. M. Gil-Robles Gil-Delgado ir D. Tsatsos pranešimas).
5 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88 (R. Corbetto ir I. Méndez de Vigo pranešimas).
6 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328 (J. Leineno pranešimas).
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C. kadangi savo minėtoje 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijoje pateikdamas nuomonę apie 2007 m. 
tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimą jis pritarė tam, kad TVK įgaliojimai padėjo 
išsaugoti teisiškai įpareigojantį Pagrindinių teisių chartijos statusą, bet išreiškė didelį 
susirūpinimą dėl protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo 
Lenkijai ir Jungtinei Karalystei, pagal kurį siekiama apriboti Chartijos teisinę galią tam tikrų 
valstybių narių teismuose,

D. kadangi minėtos 2007 m. liepos 11 d. rezoliucijos 17 dalyje jis pabrėžė savo ketinimą išsamiai 
išnagrinėti 2007 m. vykusios TVK rezultatus savo nuomonėje dėl Lisabonos sutarties, kuri 
bus pateikta po to, kai ši bus pasirašyta,

1. pritaria prie šio dokumento pridėtai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai;

2. įgalioja Pirmininką kartu su Europos Sąjungos Tarybos Pirmininku ir Komisijos Pirmininku 
prieš pasirašant Lisabonos sutartį oficialiai paskelbti Chartiją ir paveda jam pasirūpinti, kad ji 
būtų paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;  

3. kreipiasi į Lenkiją ir Jungtinę Karalystę, primygtinai ragindamas imtis visų pastangų, kad 
visgi būtų pasiektas konsensusas dėl neriboto Chartijos taikymo;

4. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkui ir 
Komisijos Pirmininkui susipažinti.
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PRIEDAS
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iškilmingai paskelbia toliau pateikiamą Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos tekstą:

EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ

 CHARTIJA

PREAMBULĖ

Europos tautos, kurdamos dar glaudesnę tarpusavio sąjungą, yra pasiryžusios bendrų vertybių 
pagrindu siekti taikios ateities.

Ištikima savo dvasiniam ir doroviniam paveldui, Sąjunga remiasi nedalomomis ir visuotinėmis 
vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, lygybe ir solidarumu; ji grindžiama demokratijos ir teisinės 
valstybės principais. Įkurdama Sąjungos pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę, Sąjunga daugiausia dėmesio savo veikloje skiria žmogui.

Sąjunga prisideda prie šių bendrų vertybių išsaugojimo ir plėtotės kartu gerbdama Europos tautų 
kultūrų ir tradicijų įvairovę bei valstybių narių nacionalinį savitumą ir jų nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų sandarą; Sąjunga siekia skatinti darnų ir tvarų vystymąsi bei užtikrinti laisvą 
asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimą bei įsisteigimo laisvę.

Todėl, atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius pokyčius, socialinę pažangą ir mokslo bei 
technologijų laimėjimus, būtina stiprinti pagrindinių teisių apsaugą, labiau jas išryškinti Chartijoje.

Šioje Chartijoje, deramai atsižvelgiant į Sąjungos kompetenciją ir uždavinius bei į subsidiarumo 
principą, dar kartą įtvirtinamos pagrindinės teisės, kylančios iš visoms valstybėms narėms bendrų 
konstitucinių tradicijų ir tarptautinių įsipareigojimų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos, Sąjungos ir Europos Tarybos priimtų socialinių chartijų ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo teisminės praktikos. Atsižvelgiant į tai, 
Sąjungos ir valstybių narių teismai aiškins Chartiją tinkamai atsižvelgdami į išaiškinimus, parengtus 
prižiūrint Chartijos projektą rengusio Konvento prezidiumui ir atnaujinamus Europos konvento 
prezidiumo atsakomybe.

Naudojimasis šiomis teisėmis suponuoja atsakomybę ir pareigas kitų asmenų, žmonių 
bendruomenės ir ateities kartų atžvilgiu.

Todėl Sąjunga pripažįsta toliau išdėstytas teises, laisves ir principus.

I ANTRAŠTINĖ DALIS
ORUMAS

1 straipsnis
Žmogaus orumas



DV\779820LT.doc 57/370 PE423.766

LT

Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jį reikia gerbti ir saugoti.

2 straipsnis
Žmogaus teisė į gyvybę

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę.

2. Niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė.

3 straipsnis
Teisė į asmens neliečiamybę

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į fizinę ir psichinę neliečiamybę.

2. Medicinos ir biologijos srityse ypač turi būti gerbiamas:

a) atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta informacija, laisvas sutikimas, duotas 
įstatymo nustatyta tvarka;

b) draudimas taikyti eugenikos metodus, ypač tuos, kuriais siekiama atlikti biologinę žmogaus 
atranką;

c) draudimas naudoti žmogaus kūną ir kūno dalis kaip pasipelnymo šaltinį;

d) žmogaus reprodukcinio klonavimo uždraudimas.

4 straipsnis
Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas

Niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas.

5 straipsnis
Vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas

1. Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas.

2. Niekas negali būti verčiamas dirbti priverčiamąjį ar privalomąjį darbą.

3. Prekyba žmonėmis draudžiama.

II ANTRAŠTINĖ DALIS
LAISVĖS

6 straipsnis
Teisė į laisvę ir saugumą
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Kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą.

7 straipsnis
Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą

Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto 
neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas.

8 straipsnis
Asmens duomenų apsauga

1. Kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

2. Tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik 
atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi 
teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų ištaisomi.

3. Nepriklausoma institucija kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių.

9 straipsnis
Teisė tuoktis ir kurti šeimą

Teisė tuoktis ir kurti šeimą garantuojama pagal šios teisės įgyvendinimą reguliuojančius 
nacionalinius įstatymus.

10 straipsnis
Minties, sąžinės ir religijos laisvė

1. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę keisti savo 
religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu 
su kitais, viešai ar privačiai, laikant pamaldas, mokant tikėjimo, jį praktikuojant ar atliekant apeigas.

2. Teisė atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų yra pripažįstama pagal šios teisės 
įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus.

11 straipsnis
Saviraiškos ir informacijos laisvė

1. Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti 
bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų.

2. Turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas.

12 straipsnis
Susirinkimų ir asociacijų laisvė

1. Kiekvienas turi teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus, taip pat laisvę jungtis kartu su 
kitais į visų lygių asociacijas, ypač politinėje, profesinėje ir pilietinėje srityse, įskaitant teisę steigti 
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profesines sąjungas ir stoti į jas ginti savo interesų.

2. Politinės partijos Sąjungos lygiu prisideda reiškiant Sąjungos piliečių politinę valią.

13 straipsnis
Menų ir mokslo laisvė

Menai ir moksliniai tyrimai neturi būti varžomi. Akademinė laisvė turi būti gerbiama.

14 straipsnis
Teisė į mokslą

1. Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems.

2. Ši teisė apima galimybę nemokamai įgyti privalomąjį išsilavinimą.

3. Laisvė steigti demokratiniais principais grindžiamas mokymo įstaigas ir tėvų teisė užtikrinti 
savo vaikų švietimą ir mokymą pagal savo religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus turi 
būti gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus.

15 straipsnis
Laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti

1. Kiekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla.

2. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi laisvę ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo teise ir 
teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje.

3. Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems leista dirbti valstybių narių teritorijose, turi teisę į tokias 
pačias darbo sąlygas kaip ir Sąjungos piliečiai.

16 straipsnis
Laisvė užsiimti verslu

Laisvė užsiimti verslu pripažįstama pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės aktus bei praktiką.

17 straipsnis
Teisė į nuosavybę

1. Kiekvienas turi teisę valdyti teisėtai įgytą nuosavybę, ja naudotis, disponuoti ir palikti 
paveldėtojams. Nuosavybė negali būti atimta, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina visuomenės 
poreikiams ir tik įstatymo nustatytais atvejais bei sąlygomis laiku ir teisingai už ją atlyginant. 
Nuosavybės naudojimą gali reglamentuoti įstatymai, kiek tai būtina atsižvelgiant į bendruosius 
interesus.

2. Intelektinė nuosavybė turi būti saugoma.

18 straipsnis
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Teisė į prieglobstį

Teisė į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir 1967 m. 
sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso bei Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – Sutartys).

19 straipsnis
Apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju

1. Kolektyvinis asmenų išsiuntimas draudžiamas.

2. Niekas negali būti perkeltas, išsiųstas ar išduotas į valstybę, kurioje jam gresia mirties 
bausmė arba kurioje jis gali patirti kankinimų ar kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti 
taip baudžiamas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS
LYGYBĖ

20 straipsnis
Lygybė prieš įstatymą

Prieš įstatymą visi lygūs.
21 straipsnis

Diskriminacijos uždraudimas

1. Draudžiama bet kokia diskriminacija ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, 
priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos.

2. Sutarčių taikymo srityje ir nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl asmens pilietybės.

22 straipsnis
Kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė

Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę.

23 straipsnis
Moterų ir vyrų lygybė

Visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė, įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir 
atlyginimą.

Lygybės principas nekliudo laikytis ar imtis priemonių, numatančių konkrečias lengvatas, 
padedančias nepakankamai atstovaujamai lyčiai.
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24 straipsnis
Vaiko teisės

1. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali laisvai reikšti savo 
nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių 
ir brandą.

2. Visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi 
būti vadovaujamasi vaiko interesais.

3. Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti 
su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

25 straipsnis
Pagyvenusių žmonių teisės

Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti 
visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

26 straipsnis
Neįgaliųjų asmenų integravimas

Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų 
nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
SOLIDARUMAS

27 straipsnis
Darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas įmonėje

Darbuotojams ar jų atstovams turi būti atitinkamu lygiu garantuota informacija ir konsultacijos 
reikiamu laiku Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų bei praktikos nustatytais atvejais ir sąlygomis.

28 straipsnis
Teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė

Darbuotojai ir darbdaviai arba atitinkamos jų organizacijos pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius 
teisės aktus bei praktiką turi teisę derėtis ir atitinkamu lygiu sudaryti kolektyvinius susitarimus, o 
interesų konflikto atveju imtis kolektyvinių veiksmų, įskaitant streikus, savo interesams apginti.

29 straipsnis
Teisė naudotis įdarbinimo tarnybų paslaugomis

Kiekvienas turi teisę naudotis nemokamomis įdarbinimo tarnybų paslaugomis.
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30 straipsnis
Apsauga nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju

Kiekvienas darbuotojas turi teisę į apsaugą pagal Sąjungos teisę ir nacionalinius teisės aktus bei 
praktiką nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju.

31 straipsnis
Tinkamos ir teisingos darbo sąlygos

1. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas.

2. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į tai, kad būtų apribotas maksimalus darbo laikas, teisę į 
dienos ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.

32 straipsnis
Vaikų darbo uždraudimas ir jaunų žmonių apsauga darbe

Vaikų darbas draudžiamas. Nepažeidžiant jauniems žmonėms palankesnių taisyklių, išskyrus 
ribotas išimtis, minimalus amžius priimant į darbą negali būti mažesnis negu minimalus 
privalomojo mokymosi pabaigos amžius.

Priimtiems į darbą jauniems žmonėms turi būti sudarytos jų amžių atitinkančios sąlygos, jie turi būti 
apsaugoti nuo ekonominio išnaudojimo ir bet kokio darbo, galinčio pakenkti jų saugai, sveikatai ar 
fiziniam, protiniam, doroviniam ar socialiniam vystymuisi ar trukdyti jų mokymuisi.

33 straipsnis
Šeima ir profesinė veikla

1. Šeimai užtikrinama teisinė, ekonominė ir socialinė apsauga.

2. Siekiant suderinti šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą, kiekvienas asmuo turi teisę būti 
apsaugotas nuo atleidimo iš darbo dėl priežasčių, susijusių su motinyste, taip pat teisę į mokamas 
motinystės atostogas ir į vaiko priežiūros atostogas gimus vaikui ar jį įvaikinus.

34 straipsnis
Socialinė apsauga ir socialinė parama

1. Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę gauti socialinio draudimo pašalpas ir naudotis socialinėmis 
paslaugomis, suteikiančiomis apsaugą pagal Sąjungos teisės ir nacionalinių teisės aktų nustatytas 
taisykles ir praktiką motinystės atveju, susirgus, patyrus nelaimingą atsitikimą darbe, esant 
išlaikytiniu ar sulaukus senatvės, taip pat netekus darbo.

2. Kiekvienas Sąjungoje teisėtai gyvenantis ir teisėtai keičiantis gyvenamąją vietą asmuo turi 
teisę gauti socialines pašalpas ir naudotis socialinėmis lengvatomis pagal Sąjungos teisę ir 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką.
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3. Siekdama įveikti socialinę atskirtį ir skurdą, Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinę 
paramą ir paramą aprūpinant būstu, kad pagal Sąjungos teisės ir nacionalinių teisės aktų nustatytas 
taisykles bei praktiką būtų užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos visiems neturintiems pakankamai 
lėšų.

35 straipsnis
Sveikatos apsauga

Kiekvienas turi teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą nacionalinių teisės aktų ir 
praktikos nustatyta tvarka. Apibrėžiant ir vykdant visą Sąjungos politiką ir veiklą, užtikrinamas 
aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

36 straipsnis
Galimybė naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis

Siekdama skatinti Sąjungos socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga pagal Sutartis pripažįsta ir 
gerbia teisę naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis, numatytomis 
nacionalinių teisės aktų ir praktikos.

37 straipsnis
Aplinkos apsauga

Aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės gerinimas turi būti integruotas į Sąjungos politiką 
ir užtikrintas pagal tvaraus vystymosi principus.

38 straipsnis
Vartotojų apsauga

Sąjungos politika užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį.

V ANTRAŠTINĖ DALIS
PILIETINĖS TEISĖS

39 straipsnis
Teisė balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento rinkimuose

1. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento 
rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės 
piliečiai.

2. Europos Parlamento nariai renkami remiantis tiesiogine, visuotine rinkimų teise laisvu ir 
slaptu balsavimu.

40 straipsnis
Teisė balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose

Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose 
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valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai.

41 straipsnis
Teisė į gerą administravimą

1. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus 
tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką.

2. Ši teisė apima:

a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią 
priemonę;

b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir 
profesinio bei verslo slaptumo;

c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus.

3. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valstybėms narėms bendrus teisės 
principus atlygintų jam žalą, kurią atlikdami savo pareigas padarė Sąjungos institucijos ar jų 
tarnautojai.

4. Kiekvienas asmuo gali kreiptis į Sąjungos institucijas viena iš kalbų, kuria surašytos 
Sutartys, ir jam turi būti atsakyta ta pačia kalba.

42 straipsnis
Teisė susipažinti su dokumentais

Kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, 
ar juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę susipažinti su Sąjungos 
institucijų, įstaigų ir organų bet kurios formos dokumentais.

43 straipsnis
Europos ombudsmenas

Kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, 
ar juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę kreiptis į Europos 
ombudsmeną su skundu dėl netinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų administravimo 
veiksmų, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomas teismo funkcijas.

44 straipsnis
Peticijos teisė

Kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, 
ar juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę pateikti peticiją 
Europos Parlamentui.

45 straipsnis
Judėjimo ir apsigyvenimo laisvė
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1. Kiekvienas Sąjungos pilietis turį teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje.

2. Pagal Sutartis judėjimo ir apsigyvenimo laisvė gali būti suteikta trečiųjų šalių piliečiams, 
teisėtai gyvenantiems valstybės narės teritorijoje.

46 straipsnis
Diplomatinė ir konsulinė apsauga

Kiekvienas Sąjungos pilietis trečiosios šalies teritorijoje, kurioje valstybė narė, kurios pilietis jis 
yra, neturi atstovybės, naudojasi bet kurios kitos valstybės narės diplomatine ir konsuline apsauga 
tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos valstybės narės piliečiai.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS
TEISINGUMAS

47 straipsnis
Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą

Kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi teisę į 
veiksmingą jų gynybą teisme šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai 
išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Kiekvienas asmuo turi 
turėti galimybę gauti teisinę pagalbą, būti ginamas ir atstovaujamas.

Asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga 
užtikrinti teisę į veiksmingą teisingumą.

48 straipsnis
Nekaltumo prezumpcija ir teisė į gynybą

1. Kiekvienas kaltinamas padaręs nusikaltimą asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta 
pagal įstatymą.

2. Kiekvienam, kuris kaltinamas padaręs nusikaltimą, užtikrinama teisė į gynybą.

49 straipsnis
Teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai

1. Niekas negali būti nuteistas už veikimą ar neveikimą, kurie pagal jų padarymo metu 
galiojusią nacionalinę ar tarptautinę teisę nebuvo laikomi nusikalstamomis veikomis. Taip pat 
negali būti skiriama griežtesnė bausmė negu ta, kuri buvo taikoma nusikalstamos veikos padarymo 
metu. Jeigu po to, kai nusikalstama veika buvo padaryta, įstatymo nustatyta lengvesnė bausmė, 
skiriama lengvesnė bausmė.
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2. Šis straipsnis nekliudo teisti ir nubausti kiekvieną asmenį už veikimą ar neveikimą, kurie jų 
padarymo metu buvo laikomi nusikalstamomis veikomis pagal visuotinai pripažintus bendruosius 
teisės principus.

3. Bausmės griežtumas turi atitikti padarytą nusikalstamą veiką.

50 straipsnis
Teisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką

Niekas negali būti antrą kartą teisiamas ar baudžiamas už nusikalstamą veiką, dėl kurios Sąjungoje 
jis jau buvo galutinai išteisintas ar pripažintas kaltu pagal įstatymą.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS
CHARTIJOS AIŠKINIMO IR TAIKYMO

BENDROSIOS NUOSTATOS

51 straipsnis
Taikymo sritis

1. Šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai 
atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina 
Sąjungos teisę. Todėl jie turi gerbti teises, laikytis principų ir juos taikyti pagal turimus atitinkamus 
įgaliojimus, nepažeisdami Sąjungos įgaliojimų, suteiktų jai Sutartimis, ribų.

2. Ši Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato 
Sąjungai naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičia Sutartyse nustatytųjų.

52 straipsnis
Teisių ir principų taikymo sritis ir aiškinimas

1. Bet koks šios Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti 
numatytas įstatymo ir nekeisti šių teisių ir laisvių esmės. Remiantis proporcingumo principu, 
apribojimai galimi tik tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrus 
interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti.

2. Šios Chartijos pripažintos teisės, reglamentuojamos Sutartyse, įgyvendinamos jose 
nustatytomis sąlygomis ir neperžengiant jose nustatytų ribų.

3. Šioje Chartijoje nurodytų teisių, atitinkančių Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos garantuojamas teises, esmė ir taikymo sritis yra tokia, kaip nustatyta toje Konvencijoje. 
Ši nuostata nekliudo Sąjungos teisėje numatyti didesnę apsaugą.

4. Šios Chartijos pripažįstamos pagrindinės teisės, atsiradusios iš valstybėms narėms bendrų 
konstitucinių tradicijų, aiškinamos remiantis tomis tradicijomis.
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5. Principus apibrėžiančios šios Chartijos nuostatos gali būti įgyvendinamos Sąjungos 
institucijų, įstaigų ir organų priimtais įstatymo galią turinčiais aktais ir vykdomaisiais aktais bei 
valstybių narių teisės aktais, kuriuos jos pagal savo įgaliojimus priima įgyvendindamos Sąjungos 
teisę. Teismo proceso metu jomis galima remtis tik aiškinant tokius aktus ir priimant sprendimą dėl 
jų teisėtumo.

6. Turi būti visiškai atsižvelgiama į šioje Chartijoje nurodytus nacionalinius aktus ir praktiką.

7. Sąjungos ir valstybių narių teismai skiria deramą dėmesį išaiškinimams, kurie yra parengti 
siekiant nubrėžti šios Chartijos aiškinimo gaires.

53 straipsnis
Apsaugos lygis

Jokia šios Chartijos nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti ar kitaip varžanti žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, kurias atitinkamoje taikymo srityje pripažįsta Sąjungos teisė ir tarptautinė teisė 
bei tarptautiniai susitarimai, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, taip pat valstybių narių konstitucijos.

54 straipsnis
Draudimas piktnaudžiauti teisėmis

Jokia šios Chartijos nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti teisę pradėti veiklą ar atlikti 
veiksmą siekiant panaikinti bet kurią šioje Chartijoje pripažįstamą teisę ar laisvę arba apriboti ją 
labiau, negu numatyta šioje Chartijoje.

Šis tekstas yra 2000 m. gruodžio 7 d. paskelbtos Chartijos tekstas su adaptacijomis; jis pakeis minėtą 
Chartiją nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dienos.

Europos Parlamento vardu

Europos Sąjungos Tarybos vardu

Europos Komisijos vardu
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2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
(TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis) 
(2007/0808(CNS)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0206/2007),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai (toliau – Konstitucinė sutartis), pasirašytą 
2004 m. spalio 29 d. Romoje,

  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, pasirašytą ir paskelbtą Nicoje 
2000 m. gruodžio 7 d.,

  atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos ateities,

  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 25 d. Berlyno deklaraciją, kuri priimta minint Romos sutarčių 
pasirašymo penkiasdešimtmetį,

 atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai1 ir 
2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos konstitucinio proceso gairių2 ,

 atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
rezoliuciją dėl konstitucinio proceso gairių ir į 2007 m. birželio 6 d. Regionų komiteto nuomonę 
dėl Europos Sąjungos reformų proceso atnaujinimo, priimtas prieš 2007 m. birželio 21 ir 22 d. 
vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą,

 atsižvelgdamas į bendrą parlamentinį posėdį Europos ateities klausimais, kuris vyko 2007 m. 
birželio 11 ir 12 d. Briuselyje,

 atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21 ir 22 d. Briuselyje vykusios Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkavimo išvadas, numatančias TVK įgaliojimus,

 atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0279/2007),

Kadangi: 

 dvejus metus trukę svarstymai Europos ateities tema patvirtino, jog, siekiant užtikrinti, kad 
Europos Sąjunga galėtų tinkamai veikti, ir sustiprinti jos piliečių teises ir jos vaidmenį 
pasaulyje, reikia išsaugoti Konstitucinėje sutartyje pateikiamų su demokratija, veiksmingumu ir 
skaidrumu susijusių naujovių turinį ir jį patobulinti,

                                               
1 OL C247E, 2005 10 6, p. 88.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0234.
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 valstybių narių nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas, kurių atstovai parengė šių 
naujovių pagrindą Konvente dėl Pagrindinių teisių chartijos ir Europos Konvente, plačiai 
pritaria šiai nuomonei,

 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba sutiko sušaukti TVK su įgaliojimais daugelį 
Konstitucinėje sutartyje teikiamų naujovių paversti galiojančių sutarčių pakeitimais,

 minėti įgaliojimai apibrėžti labai tiksliai ir, be to, leidžia TVK greitai sutarti iš dalies pakeisti 
kai kurias į Konstitucinę sutartį įtrauktas naujoves, nepažeidžiant jos esmės;

 vis dėlto pagal šiuos įgaliojimus atsisakyta užmojų parengti vieną konstitucinę sutartį, kuri 
pakeistų dabar galiojančias sutartis, ir terminijos, iš kurios piliečiai susidarytų aiškų vaizdą apie 
Sąjungos teisės aktų pobūdį, nebeliko simbolių, kurie padėtų piliečiams lengviau pajusti 
Europos Sąjungos tapatybę, rinkinio ir įtraukta keletas galimybių nedalyvauti tam tikrose 
srityse, kuriose pavienės valstybės narės nurodė esant sunkumų,

 įgaliojimai nepakankamai atspindi naujus iššūkius, su kuriais, pasirašius Konstitucinę sutartį, 
susidūrė Sąjunga,

 Europos Parlamento, kaip vienintelės tiesiogiai piliečių renkamos Sąjungos institucijos pareiga 
– ginti bendruosius Europos Sąjungos interesus siekiant sustiprinti Europos kūrimą ir Bendrijos 
metodą, kurie daugiau nei 50 metų buvo taikos, stabilumo ir gerovės šaltinis,

 džiaugiasi Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos pastangomis pasiekti vienbalsį susitarimą per 
2007 m. birželio 21 ir 22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą;

 atkreipia dėmesį į TVK įgaliojimus, dėl kurių susitarė Europos Vadovų Taryba; džiaugiasi tuo, 
kad TVK įgaliojimai nuodugniai apsvarstyti ir tikslūs bei numatytas griežtas grafikas jos darbui 
baigti, ir ragina valstybes nares neatsisakyti per Europos Vadovų Tarybos susitikimą prisiimtų 
įsipareigojimų; reiškia palankią nuomonę dėl TVK sušaukimo;

 tačiau apgailestauja dėl to, kad šie įgaliojimai lemia tai, jog nebus įtraukti 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 naujų aspektų įtraukimas;

 reiškia nerimą dėl to, kad įgaliojimai leidžia suteikti daugiau tam tikroms valstybėms narėms 
taikomų nuo esminių numatytų sutarčių nuostatų nukrypti leidžiančių nuostatų, nes tai gali 
susilpninti Sąjungos sanglaudą;

 apgailestauja dėl to, kad įgaliojimai leidžia atlikti įvairius Konstitucinės sutarties teksto 
pakeitimus, kurie sudaro įspūdį, kad trūksta pasitikėjimo Sąjunga bei jos institucijomis, ir taip 
klaidinama visuomenė;

 apgailestauja dėl to, kad mažėja valstybių narių atstovų geranoriškumas Europos atžvilgiu bei 
politinė drąsa, ir reiškia susirūpinimą dėl to, kad įsitvirtina Europos solidarumo ir integracijos 
idėjoms prieštaraujančios nuomonės;
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 pabrėžia, kad minėti įgaliojimai leidžia keisti teisės aktų pavadinimus, bet nesuteikia galimybės 
iš esmės pakeisti jų struktūros ar hierarchijos, ir pareiškia, kad ketina atidžiai išnagrinėti, kaip 
bus pakeistos atitinkamos nuostatos, siekdamas užtikrinti politinę atskaitomybę ir išsaugoti savo 
teisėkūros galias, ypač susijusias su deleguotųjų aktų tikrinimu;

 vis dėlto 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 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;

 pažymi, kad visus teigiamus rezultatus, susijusius su demokratinių procedūrų ir žmogaus teisių 
stiprinimu, kompetencijos sričių plėtimu ir ES vertybių bei tikslų apibrėžimu, išimtinai lėmė 
Europos Konvento darbas;

 džiaugiasi tuo, kad Europos Sąjungos sutartyje ekonominė ir pinigų sąjunga bus pripažįstama 
kaip ES tikslas;

 džiaugiasi tuo, kad įgaliojimuose numatyta įtraukti į sutartis tam tikrų naujų elementų, pvz., 
aiškiai paminėti klimato kaitą ir solidarumą energetikos srityje;

 primena, kad ES ir savo piliečiams, ir visam pasauliui skelbė esanti vertybių bendrija, kad 
pagrindinės teisės bei laisvės sudaro giliausią vertybių bendrijos branduolį ir kad jos išsamiai 
išreikštos Pagrindinių teisių chartijoje bei pripažįstamos ES institucijų ir daugeliu atvejų visų 
valstybių narių; todėl mano, kad tai, jog dabar viena ar daugiau valstybių narių reikalauja, kad 
jai (joms) Pagrindinių teisių chartija būtų netaikoma, reiškia didžiulį žingsnį atgal ir didelę žalą 
giliausiam ES tapatybės suvokimui; todėl skubiai ragina visas valstybes nares dar kartą dėti 
visas pastangas siekiant įveikti šį vidinį susiskirstymą ir dar kartą pasiekti bendrą sutarimą dėl 
chartijos galiojimo be jokių apribojimų;

 ragina TVK baigti savo darbą iki 2007 m. pabaigos, kad nauja sutartis galėtų įsigalioti likus 
pakankamai laiko iki 2009 m. europinių rinkimų;

 džiaugiasi tuo, kad Europos Vadovų Taryba nutarė sustiprinti Parlamento dalyvavimą TVK 
visais lygmenimis;

 pasilieka teisę pateikti TVK konkrečių pasiūlymų dėl tam tikrų su įgaliojimais susijusių 
klausimų;

 deramu laiku atsilieps į Europos Vadovų Tarybos raginimą apsvarstyti Parlamento sandaros 
klausimą;

 pabrėžia savo ketinimą atidžiai išnagrinėti TVK veiklos rezultatus, kad galėtų įvertinti, ar 
reformos, dėl kurių buvo susitarta derybų metu, užtenkamai atitinka Parlamento TVK įgaliojimų 
supratimą;

 ragina valstybes nares ir jų atstovus užtikrinti visišką TVK atliekamo darbo skaidrumą, ypač 
skelbiant visus jos diskusijoms pateiktus dokumentus;
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 dar kartą patvirtina savo ketinimą sutarčių persvarstymo proceso metu plėtoti labai glaudžius 
ryšius su nacionaliniais parlamentais ir su pilietine visuomene;

 ragina TVK, siekiant skaidrumo, užtikrinti, kad jos darbo rezultatai taip pat būtų paskelbti kaip 
Sutarčių suvestinės redakcijos projektas; 

 pažymi savo tvirtą apsisprendimą po 2009 m. rinkimų pateikti naujų pasiūlymų dėl tolesnės 
Sąjungos konstitucinės sąrangos pagal sutarties persvarstymo sąlygą1 , nes Europos Sąjunga –
tai bendras projektas, kuris nuolat atnaujinamas;

 ragina ES institucijas pateikti konkrečių pasiūlymų vėl įtraukti Sąjungos piliečius į dialogą 
tęstinio konstitucinio proceso metu;

 prašo savo kompetentingą komitetą apsvarstyti galimus Darbo tvarkos taisyklių dalinius 
pakeitimus siekiant, kad Parlamento veikloje ir patalpose Konstitucinėje sutartyje pasirinktiems 
Europos Sąjungos vėliavai ir himnui būtų suteiktas oficialus statusas;

 paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją, kuri atspindi jo nuomonę dėl TVK sušaukimo, 
Tarybai, Komisijai, valstybių narių valstybės ar vyriausybės vadovams bei parlamentams ir 
Europos centriniam bankui.

                                               
1 Žr. Konstitucinės sutarties IV-443 straipsnį.



PE423.766 72/370 DV\779820LT.doc

LT



2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos sutarties 
(2007/2286(INI)) - Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią 
Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į Suvestiniu Europos aktu, Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartimis iš dalies 
pakeistą Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2007 m. gruodžio 12 d. Pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos ateities,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasirašytą Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos konstitucinio 
proceso gairių2 ir 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
sušaukimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Regioninės plėtros komiteto, 
Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto 
komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0013/2008),

kadangi:

1. per pastaruosius 50 metų Europos Sąjungos vystymasis turėjo didžiulę reikšmę: anksčiau karų 
niokotame žemyne sukurta taikos ir stabilumo erdvė, įtvirtinta demokratija, laisvė ir piliečių 
teisės, padidėjo klestėjimas, solidarumas ir gerovė – sukurta didžiausia pasaulyje bendroji rinka, 
kuriai būdingos bendros socialinių normų, aplinkos ir vartotojų apsaugos ir sąžiningos 
konkurencijos taisyklės, ekonominė ir pinigų sąjunga, be to, valstybės narės turi galimybes 
bendradarbiauti sprendžiant daugiau nei vienai valstybei įtakos turinčius klausimus, o Europos 
balsas sprendžiant pasaulinės reikšmės klausimus tapo tvirtesnis,

2. pripažįstama, jog norint įtvirtinti šiuos pasiektus rezultatus ir pagerinti dvidešimt septynias, o 
ateityje galbūt ir daugiau valstybių narių turinčios Sąjungos veiksmingą funkcionavimą, kad ji 
galėtų spręsti naujas bendras problemas ir vadovautis didesnės demokratinės atskaitomybės 
principais, reikia pertvarkyti ir stiprinti Sąjungos struktūras,

3. dėl šio poreikio buvo pradėtos reformos, kuriomis nuo naują Europos integracijos etapą –
ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimą ir perėjimą nuo iš esmės ekonominės bendrijos prie 

                                               
1 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0234.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328.



DV\779820LT.doc 73/370 PE423.766

LT

politinės sąjungos – reiškusios Mastrichto sutarties pasirašymo buvo bandoma sutvarkyti 
institucinę Sąjungos struktūrą ir kurių metu pasirašyta Lakeno deklaracija, kuria buvo sudarytos 
galimybės vykdyti kitokį reformų procesą – grindžiamą ne vien tarpvyriausybinėmis 
konferencijomis, bet Konvento metodu,

4. Sutartį dėl Konstitucijos Europai parengė Konventas, kurio veikloje dalyvavo po du atstovus iš 
kiekvieno nacionalinio parlamento, šešiolika EP narių, du Europos Komisijos atstovai bei po 
vieną kiekvienos nacionalinės vyriausybės atstovą, ir jis parengė projektą vykstant viešoms 
diskusijoms ir pasiekus bendrą sutarimą, nuo kurio iš esmės nenukrypo 2004 m. 
tarpvyriausybinė konferencija, o vėlesnė Lisabonos sutartis, iš kurios pašalinti kai kurie 
Konstitucijos elementai, buvo parengta naudojant tradiciškesnius tarpvyriausybinius darbo 
metodus, nors ir visapusiškai dalyvaujat trims Europos Parlamento atstovams,  

5. ankstesnis mėginimas reformuoti Sąjungą Sutartis pakeičiant Konstitucija Europos Parlamente 
buvo patvirtintas didžiąja Europos piliečių išrinktų atstovų balsų dauguma1, juos ratifikavo du 
trečdaliai valstybių narių, o atmetė dvi (Prancūzija ir Nyderlandai), ir po apmąstymų laikotarpio, 
kai tapo aišku, jog negalima pasiekti, kad Konstituciją patvirtintų visos valstybės narės, šios 
strategijos buvo atsisakyta ir užuot ją taikius buvo iš dalies pakeistos esamos Sutartys,

6. pasikeitus metodui ir procesui, nors nauja forma ir buvo išsaugota daug numatytų praktinių 
Sąjungos institucinės struktūros pataisymų, sumažintas užmojis ir buvo atsisakyta keleto 
Konstitucijos bruožų, atidėtas kai kurių naujų sistemų įsigaliojimas, o į Sutartį buvo įtrauktos 
įvairioms valstybėms narėms išimtinai taikomos priemonės,

7. vis dėlto tai, kad Sutarčiai pritarė visų Sąjungos valstybių narių vyriausybės, rodo, jog visos 
išrinktos valstybių narių vyriausybės mano, kad šis kompromisas yra pagrindas, kuriuo 
remdamosi jos nori bendradarbiauti ateityje, ir kad kiekviena jų turės dėti kuo didesnes politines 
pastangas siekdama užtikrinti, kad Sutartis būtų ratifikuota iki 2009 m. sausio 1 d.,

8. būtina, kad visos valstybės narės ratifikuotų Lisabonos sutartį iki 2008 m. pabaigos, siekiant, 
kad piliečiai 2009 m. rinkimų metu galėtų balsuoti aiškiai suvokdami naująją Sąjungos 
institucinę struktūrą;

Teigiamas žingsnis Sąjungos ateičiai

1. daro išvadą, kad apskritai Lisabonos sutartis gerokai tobulesnė už galiojančias Sutartis ir ją 
ratifikavus padidės demokratinė atskaitomybė Sąjungoje, taip pat pagerės ES sprendimų 
priėmimo procesas (sustiprinus Europos Palamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenis), 
sustiprės Europos piliečių teisės Sąjungos atžvilgiu bei padidės Sąjungos institucijų veiklos 
efektyvumas;

Daugiau demokratinės atskaitomybės

2. palankiai vertina tai, kad bus stiprinama demokratinė atskaitomybė ir sprendimų priėmimo 
galios, sudarant piliečiams galimybę geriau kontroliuoti Sąjungos veiksmus, ypač dėl šių 
patobulinimų:

                                               
1 500 balsų už, 137 prieš, 40 susilaikiusiųjų (2005 m. sausio 12 d. Parlamento rezoliucija dėl Sutarties 

dėl Konstitucijos Europai [R.Corbett ir I.Méndez de Vigo pranešimas], OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88).
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a) visų Europos Sąjungos teisės aktų priėmimui bus taikoma tokio masto parlamentinė 
priežiūra, kurio nėra jokioje kitoje viršnacionalinėje ar tarptautinėje struktūroje:

– visi Europos teisės aktai (su nedaugeliu išimčių) bus teikiami tvirtinti Tarybai 
(sudarytai iš savo parlamentams atskaitingų valstybių narių ministrų) ir Europos 
Parlamentui (sudarytam iš tiesiogiai renkamų EP narių), turintiems lygias teises;

– bus sustiprinta išankstinė nacionalinių parlamentų vykdoma Sąjungos teisės aktų 
kontrolė, nes nacionaliniai parlamentai laiku gaus visus Europos teisėkūros 
pasiūlymus ir galės prieš Tarybai priimant poziciją aptarti juos su savo ministrais, jie 
taip pat įgis teisę pareikalauti pasiūlymą iš naujo peržiūrėti, jeigu manys, kad 
nesilaikoma subsidiarumo principo;

b) Komisijos pirmininką, atsižvelgdama į Europos Parlamento rinkimų rezultatus, siūlys 
Europos Vadovų Taryba, o rinks Europos Parlamentas;

c) Europos Vadovų Taryba ir Komisijos pirmininkas skirs Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuriam, kaip ir visiems kitiems Komisijos nariams, 
bus taikoma ta pati tvirtinimo Europos Parlamente procedūra; Vyriausiasis įgaliotinis, kaip 
Komisijos pirmininko pavaduotojas, bus skiriamas ir vykdys savo pareigas pagal tas pačias 
taisykles kaip ir kiekvienas kitas Komisijos narys;

d) nustatoma nauja, paprastesnė ir demokratiškesnė vieno svarstymo biudžeto sudarymo 
procedūra: panaikinamas privalomųjų ir neprivalomųjų išlaidų atskyrimas ir taip 
užtikrinama Tarybos ir Europos Parlamento lygybė tvirtinant bendrą metinį biudžetą, o 
Parlamentui taip pat suteikiama teisė pritarti arba nepritarti teisiškai įpareigojančiai 
Daugiametei finansinei programai;

e) Komisijai suteiktų teisėkūros įgaliojimų demokratinė kontrolė bus sustiprinta pagal naują 
priežiūros tvarką, kuria remiantis tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba galės panaikinti 
Komisijos sprendimus arba atšaukti šiuos įgaliojimus;

f) Europos Parlamento pritarimas bus būtinas tvirtinant įvairius Sąjungos pasirašytus 
tarptautinius susitarimus, įskaitant susijusius su sritimis, kurioms Sąjungoms viduje taikoma 
įprasta teisėkūros procedūra;

g) Tarybos posėdžiai, kuriose svarstomi teisės aktų projektai arba dėl jų balsuojama, bus vieši, 
taigi piliečiai galės stebėti savo vyriausybių veiklą Taryboje;

h) agentūroms, ypač Europolui ir Eurojust, bus taikoma didesnė parlamentinė kontrolė;

i) Regionų komitetas galės kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jo narių kadencija 
bus pailginta iki penkerių metų, taip pat bus aiškiau apibrėžti jo santykiai su Europos 
Parlamentu;

j) Sutarčių persvarstymo procedūra ateityje bus atviresnė ir demokratiškesnė, nes Europos 
Parlamentas taip pat įgis įgaliojimus pateikti atitinkamus pasiūlymus, siūlomus pakeitimus 
turi apsvarstyti Konventas, kuriame bus nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamentų 
atstovai, jei Parlamentas nenuspręs, kad tai nebūtina, taip pat nustatomos naujos 
paprastesnės persvarstymo procedūros, kurias taikant vieningu sprendimu ir pritariant 
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nacionaliniams parlamentams keičiamos tam tikros Sutarties nuostatos;

Patvirtinamos vertybės, stiprinamos piliečių teisės, didinamas aiškumas

3. palankiai vertina tai, kad bus sustiprintos piliečių teisės – tai bus atlikta nustačius šiuos 
patobulinimus:

a. ES pagrindinių teisių chartija, kurioje nurodomos visos dabartinės pilietinės, 
politinės, ekonominės ir socialinės teisės, taps teisiškai įpareigojančia; ja Sąjungos 
piliečiams bus suteiktas teisinis aiškumas užtikrinant, kad visos ES teisės nuostatos 
ir visi ES institucijų vykdomi arba ES teisės aktais grindžiami veiksmai turės atitikti 
tuos standartus, kartu nepažeidžiant subsidiarumo principo;

b. Sąjunga kreipsis dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos ir 
Sąjungai bus taikoma tokia pati įsipareigojimų gerbti piliečių teises vykdymo išorinė 
priežiūra, kokia taikoma ir jos valstybėms narėms;

c. atsižvelgiant į jų svarbą ruošiant Sutartį, naujosiomis nuostatomis bus palengvintas 
piliečių ir pilietinei visuomenei atstovaujančių asociacijų dalyvavimas Sąjungos 
sprendimų priėmime; bus skatinamas dialogas su socialiniais partneriais, religinėmis 
bendruomenėmis ir nekonfesinėmis organizacijomis;

d. pradėjus taikyti ES piliečių iniciatyvos teisę piliečiai galės teikti pasiūlymus, kai 
nuspręs, kad tam tikru klausimu Sutarčių įgyvendinimui užtikrinti reikia Sąjungos 
teisės akto;

e. bus sustiprintas piliečių teisminė apsauga, kadangi Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo jurisdikcijai bus priskirti klausimai, susiję su laisve, saugumu ir teisingumu, 
taip pat Europos Vadovų Tarybos, Europos centrinio banko ir Sąjungos agentūrų 
sprendimai, be to, bus numatytos nuostatos, kurias taikant bus padidintos fizinių ir 
juridinių asmenų galimybės kreiptis į teismą; 

4. palankiai vertina tai, kad Sutartimi aiškiau ir akivaizdžiau nustatomos visoms valstybėms 
narėms bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga, taip pat Sąjungos tikslai, jos 
veiksmams ir santykiams su valstybėmis narėmis taikomi principai:

– aiškiau atskiriama Sąjungos ir valstybių narių kompetencija – remiamasi principu, kad visos 
Sutartimis Sąjungai nepriskirtos kompetencijos sritys lieka valstybėms narėms;

– daugiau dėmesio skiriama politikos priemonėms, akivaizdžiai naudingoms piliečiams: 
priimtos naujos plačios taikymo srities nuostatos dėl didelio užimtumo skatinimo, deramos 
socialinės apsaugos užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimo, 
mokymo ir sveikatos apsaugos, visų rūšių diskriminacijos panaikinimo, vyrų ir moterų 
lygybės skatinimo; naujosiomis nuostatomis labiau skatinamas tvarus vystymasis ir aplinkos 
apsauga, įskaitant ir kovą su klimato kaita, taip pat atsižvelgiama į bendrojo intereso 
paslaugas; ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda įtvirtinama kaip vienas Sąjungos 
tikslų;

– „Europos bendrija“ ir „Europos Sąjunga“ nebebus painiojamos, nes Europos Sąjunga taps 
vienu teisiniu bendrą struktūrą turinčiu subjektu;
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– dėl valstybių narių solidarumo sąlygos piliečiai gali tikėtis, kad teroristų išpuolių, gamtinių 
arba žmogaus sukeltų katastrofų atveju jie gaus paramą iš visos Sąjungos;

– Sutartyje patvirtinami Sąjungos institucinės sandaros ypatumai – valstybės narės jai 
perduoda tam tikras savo kompetencijos sritis, kurias jos laiko geriau įgyvendinamomis 
bendromis priemonėmis, ir kartu numatoma pakankamai garantijų, kad nebūtų 
nuogąstaujama, jog Sąjunga taps centralizuota visagale supervalstybe:

– įsipareigojimas gerbti valstybių narių nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą, taip pat jų esmines valstybės funkcijas, įskaitant valstybės teritorijos 
vientisumo užtikrinimą, teisės ir tvarkos palaikymą ir nacionalinio saugumo 
užtikrinimą;

– suteiktų įgaliojimų (Sąjungos kompetencijos sritys yra tik tos, kurias suteikė 
valstybės narės), subsidiarumo ir proporcingumo principai;

– valstybių narių dalyvavimas Sąjungos sprendimų priėmimo sistemoje bei tvirtinant 
bet kokius jos pakeitimus;

– bet kurios to pageidaujančios valstybės narės teisės išstoti iš Sąjungos pripažinimas;

Didesnis veiksmingumas

5. palankiai vertina tai, kad naujojoje Sutartyje bus padidintos Sąjungos institucijų galimybės 
veiksmingiau vykdyti savo užduotis, ypač dėl to, kad:

A. labai padaugės sričių, kuriose Taryboje posėdžiausiančios vyriausybės sprendimus priims ne 
vieningai, o kvalifikuota balsų dauguma, todėl veto teisės neblokuojami dvidešimt septynias 
valstybes nares turinčios Sąjungos veiksmai galės apimti daugiau sričių;

B. nauja dvigubos daugumos balsavimo sistema padės lengviau priimti sprendimus Taryboje;

C. Europos Vadovų Taryba galutinai taps Europos Sąjungos institucija, ir kas šeši mėnesiai 
besikeičiančią Europos Vadovų Taryboje pirmininkaujančią valstybę pakeis dvejų su puse 
metų kadencijai Europos Vadovų Tarybos narių renkamas pirmininkas, todėl padidės 
posėdžių rengimo nuoseklumas ir sustiprės jos veiklos tęstinumas;

D. Komisijos narių skaičius nuo 2014 m. bus sumažintas iki dviejų trečdalių valstybių narių 
skaičiaus – taip Komisija galės lengviau dirbti ir bus dar aiškiau, kad Komisijos nariai 
atstovauja Europos, bet ne jų kilmės šalių interesams, o taikant rotacijos sistemą bus 
užtikrintas lygiateisis visų valstybių narių dalyvavimas;

E. pastebimai padidės Sąjungos, kaip pasaulinio veikėjo, matomumas ir galimybės:

– dvi analogiškos painiavą kėlusios pareigos – Europos Sąjungos užsienio politikos 
vyriausiojo įgaliotinio ir už išorės santykius atsakingo Komisijos nario – bus 
sujungti į vienas Komisijos pirmininko pavaduotojo/ Užsienio reikalų ir saugumo 
politikos vyriausiojo įgaliotinio pareigas; šias pareigas einantis asmuo bus ir 
Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, galintis atstovauti Sąjungai klausimais, 
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kuriais ji turi bendrą poziciją, taip užtikrinant didesnį Sąjungos išorės veiksmų 
nuoseklumą; 

– bus viena išorės veiksmų tarnyba, sudaryta iš Komisijos ir Tarybos tarnautojų, taip 
pat iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, dėl kurios steigimo priima sprendimą 
Taryba tik po Komisijos pritarimo ir konsultacijų su Europos Parlamentu; šiai 
išorės veiksmų tarnybai, kuri turi užtikrinti didesnį Sąjungos užsienio reikalų 
politikos kūrimo ir įgyvendinimo nuoseklumą, ir kuri turėtų būti priskirta prie 
Komisijos, vadovaus Komisijos pirmininko pavaduotojas/ Vyriausiasis įgaliotinis;

– Sąjungos gebėjimai sukurti bendras saugumo ir gynybos politikos struktūras bus 
padidinti, be kita ko, numačius nuostatą, pagal kurią ginkluoto užpuolimo atveju 
teikiama tarpusavio pagalba ir parama, taip stiprinant piliečių saugumo jausmą ir 
užtikrinant būtiną lankstumą, siekiant atsižvelgti į valstybių narių skirtingą 
politiką šioje srityje; 

F. dvi analogiškos painiavą kėlusios pareigos – Europos Sąjungos užsienio politikos vyriausiojo 
įgaliotinio ir už išorės santykius atsakingo Komisijos nario – bus sujungti į vienas Komisijos 
pirmininko pavaduotojo/ Užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausiojo įgaliotinio 
pareigas; šias pareigas einantis asmuo bus ir Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, galintis 
atstovauti Sąjungai klausimais, kuriais ji turi bendrą poziciją, taip užtikrinant didesnį 
Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą; 

G. bus viena išorės veiksmų tarnyba, sudaryta iš Komisijos ir Tarybos tarnautojų, taip pat iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų, dėl kurios steigimo priima sprendimą Taryba tik po 
Komisijos pritarimo ir konsultacijų su Europos Parlamentu; šiai išorės veiksmų tarnybai, kuri 
turi užtikrinti didesnį Sąjungos užsienio reikalų politikos kūrimo ir įgyvendinimo 
nuoseklumą, ir kuri turėtų būti priskirta prie Komisijos, vadovaus Komisijos pirmininko 
pavaduotojas/ Vyriausiasis įgaliotinis;

H. Sąjungos gebėjimai sukurti bendras saugumo ir gynybos politikos struktūras bus padidinti, be 
kita ko, numačius nuostatą, pagal kurią ginkluoto užpuolimo atveju teikiama tarpusavio 
pagalba ir parama, taip stiprinant piliečių saugumo jausmą ir užtikrinant būtiną lankstumą, 
siekiant atsižvelgti į valstybių narių skirtingą politiką šioje srityje;;

Problemos

6. žino, jog daug kas apgailestauja dėl to, kad po referendumų Prancūzijoje ir Nyderlanduose 
naujam 27 valstybių narių susitarimui pasiekti reikėjo:

– atsisakyti konstitucinio metodo ir tam tikrų jo ypatybių, pvz., piliečių ir valstybių narių valia 
paremtos Sąjungos sampratos,  bendro ir struktūrizuoto teksto, aiškesnės terminijos teisės 
aktams pavadinti, vėliavos ir himno įtvirtinimo Sutartyje bei pareigų pavadinimo „užsienio 
reikalų ministras“ pakeitimo pareigų pavadinimu „vyriausiasis įgaliotinis“;

– atidėti svarbių naujosios Sutarties elementų įgyvendinimą, pvz., naujosios balsavimo 
Taryboje sistemos įsigaliojimą (be kita ko, numatant specialias nuostatas dėl balsavimo 
atidėjimo, žinomas kaip „Janinos kompromisas‘), taip pat  kai kuriose kompetencijos srityse 
į įprastą teisėkūros procedūrą įtraukti į „avarinius stabdžius“ panašias ribojimo priemones;
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– į Sutartį įtraukti konkrečioms pavienėms valstybėms narėms taikomas specialias priemones, 
pvz., dviems valstybėms narėms pratęstas galimybės prisijungti (angl. opt-in) prie 
bendradarbiavimo policijos ir baudžiamosios teisės srityje sąlygos galiojimas, priimtas 
protokolas, kuriuo ribojamas Pagrindinių teisių chartijos taikymas dviejų valstybių narių 
nacionalinėje teisėje, o vienai valstybei narei suteikti papildomą vietą Parlamente, 
nukrypstant nuo mažėjančio proporcingumo (angl. degressive proportionality) principo;

– pakeisti kelių Sutarties dalių arba prie jos pridedamų protokolų ir deklaracijų formuluotes, 
dėl šios priežasties nepagrįstai pereinant prie neigiamo tono, sudarančio nepasitikėjimo 
Sąjunga ir jos institucijomis įspūdį ir klaidingai nuteikiančio visuomenę; 

Išvados

7. remia Sutartį ir pabrėžia būtinybę, kad visos Sąjungos valstybės narės sugebėtų ją ratifikuoti 
laiku, iki jos įsigaliojimo 2009 m. sausio 1 d.; 

8. mano, kad Lisabonos sutartimi bus sukurtas pastovus būsimos Sąjungos raidos pagrindas;

9. žino, kad iš dalies keičianti sutartis neišvengiamai ne tokia aiški ir sklandžiai skaitoma kaip 
kodifikuota sutartis; taigi ragina nedelsiant paskelbti Lisabonos sutartimi iš dalies pakeistas 
konsoliduotas Sutartis, piliečiams pateikiant aiškesnį pagrindinį Sąjungos dokumentą;

10. primena savo prašymą, kad ES ir valstybių narių institucijos, remdamosi sąžiningo 
bendradarbiavimo principu, dėtų visas pastangas, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir 
objektyviai informuojami apie Sutarties turinį;

11. paveda atsakingam komitetui parengti reikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus ir 
įvertinti, ar reikia papildomų įgyvendinimo priemonių;

°

°        °

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą 
valstybių narių nacionaliniams parlamentams, Tarybai, Komisijai bei buvusiems Konvento 
dėl Europos ateities nariams ir užtikrinti, kad Parlamento tarnybos, įskaitant informacijos 
biurus, suteiktų pakankamai informacijos apie Parlamento poziciją dėl šios Sutarties.
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Pranešimas dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį 
(2008/2063(INI)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią 
Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į Suvestiniu Europos aktu, Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartimis iš dalies 
pakeistą Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 12 d. Pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos ateities2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasirašytą Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos konstitucinio 
proceso gairių3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
sušaukimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos 
apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės 
komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto nuomones 
(A6-0145/2008),

1. Nauja politika

1.1. Nauji tikslai ir horizontaliosios sąlygos
                                               
1 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, oficialiai paskelbta 2007 m gruodžio 

12 d. Strasbūre.
2 Lakeno Europos Vadovų Taryba, Lakeno deklaracija dėl Europos Sąjungos ateities, SN 273/01, 2001 12 

15.
3 OL C 125 E, 2008 5 22, p. 215.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
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1. teigiamai vertina tai, kad Sutartyje nustatyta, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 
yra teisiškai privaloma, taip pat tai, kad Sutartimi pripažįstamos šioje chartijoje visiems ES 
piliečiams ir joje gyvenantiems asmenims numatytos teisės, laisvės ir taikytini principai; 
pabrėžia, kad Parlamentas sieks užtikrinti, kad chartijos būtų visiškai laikomasi;

2. teigiamai vertina atstovaujamosios ir dalyvavimo demokratijos stiprinimą – inter alia nustatant 
vadinamąją piliečių iniciatyvą (ES sutarties, iš dalies keičiamos Lisabonos sutartimi, 11 
straipsnis), pagal kurią ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių gali 
prašyti Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės akto;

3. teigiamai vertina tai, kad visose ES politikos srityse aplinkos apsaugai skiriama daug dėmesio, 
ir kad Lisabonos sutartimi nustatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 
straipsnyje aiškiai kalbama apie kovą su klimato kaita tarptautiniu lygmeniu; pabrėžia, kad 
Parlamentas turėtų ir toliau daryti poveikį Europos Sąjungos politikai, siekdamas, kad Europos 
Sąjunga taptų visų kovos su klimato kaita ir visuotiniu atšilimu programų lyderė;

4. teigiamai vertina tai, kad SESV laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimas susiejamas su 
pagrindinių teisių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių teisinių sistemų apsauga (SESV 
67 straipsnis);

5. ypač pabrėžia tikslą sukurti „didelio konkurencingumo socialinę rinkos ekonomiką, kuria 
siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir 
aplinkos kokybės gerinimo“ (ES sutarties 3 straipsnio 3 dalis), kadangi tokiu būdu tikslas baigti 
kurti vidaus rinką susiejamas su kitais tikslais;

6. su pasitenkinimu pažymi, kad moterų ir vyrų lygybė yra viena iš Sąjungos vertybių (ES sutarties 
2 straipsnis) ir vienas tikslų (ES sutarties 3 straipsnio 3 punktas);

7. teigiamai vertina tai, kad SESV 208 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Sąjungos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo vystymosi labui politika papildo ir stiprina viena kitą“, kadangi, remiantis 
galiojančios EB sutarties 177 straipsnio 1 dalimi, „bendradarbiavimo vystymosi labui srityje 
Bendrijos politika [papildo] valstybių narių vykdomos politikos kryptis“; pabrėžia didesnę 
Parlamento atsakomybę – atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga turės daugiau galių 
nustatydama politikos formavimo iniciatyvas, kurios turėtų padėti geriau koordinuoti donorų 
veiklą, paskirstyti darbą ir padarytų pagalbą veiksmingesnę – siekiant „sumažinti, o ilgainiui ir 
panaikinti skurdą“ vadovaujantis Tūkstantmečio plėtros tikslais;

8. mano, kad į Sąjungos tikslus įtrauktas teritorinės sanglaudos tikslas (ES sutarties 3 straipsnis) 
papildo ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslus ir kad šioms sritims nustačius teisinius 
pagrindus padidės Parlamento galios vertinant svarbiausių Sąjungos politinių programų poveikį 
teritoriniu požiūriu; su pasitenkinimu pažymi, kad SESV 349 ir 355 straipsniuose nustatytas 
ypatingas atokiausių regionų statusas;

9. teigiamai vertina tai, kad įtrauktos horizontaliosios nuostatos dėl didelio užimtumo, socialinės 
apsaugos, kovos su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimo, mokymo ir sveikatos apsaugos, 
dėl kovos su diskriminacija ir dėl aplinkos apsaugos; šios nuostatos bus bendrieji Sąjungos 
politikos formavimo principai (SESV 9, 10 ir 11 straipsniai);

10. teigiamai vertina tai, kad stiprinama vartotojų apsauga kaip bendroji užduotis nustatant ir 



DV\779820LT.doc 81/370 PE423.766

LT

vykdant kitas Sąjungos politikos kryptis, nes ši bendroji užduotis, atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 12 straipsnį, yra aiškiai svarbesnėje vietoje; 

11. teigiamai vertina SESV 122 straipsnyje aiškiai išdėstytą solidarumo nuostatą, pagal kurią 
Taryba gali priimti sprendimą dėl atitinkamų veiksmų, jei didelių sunkumų kyla dėl tam tikrų 
produktų tiekimo, visų pirma energetikos srityje;

12. teigiamai vertina tai, kad SESV 214 straipsniu pripažįstama, kad humanitarinė pagalba yra 
visavertė Sąjungos politikos sritis; mano, kad SESV penktosios dalies III antraštinės dalies 1 
(Bendradarbiavimas vystymosi labui) ir 3 (Humanitarinė pagalba) skyriai yra aiškus pagalbos 
vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teisinis pagrindas, kurio atžvilgiu taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra; 

13. be to, teigiamai vertina tai, kad civilinės apsaugos srityje Europos Sąjungai suteikiama daugiau 
galių – siekiant teikti ad hoc pagalbą ir paramą žmonėms trečiosiose šalyse (SESV 214 
straipsnis);

1.2. Nauji teisiniai pagrindai

14. pažymi, kad dėl Sąjungos išorės veiksmų plėtimo pagal Lisabonos sutartį, taip pat dėl naujų 
teisinių pagrindų ir priemonių, turinčių poveikį užsienio politikos srityje (išorės veiksmai ir 
bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP)), 
būtina nustatyti naują institucijų pusiausvyrą, kuri leistų Parlamentui vykdyti tinkamą 
demokratinę priežiūrą;

15. teigiamai vertina tai, kad energetikos klausimai bus reglamentuojami atskira SESV trečiosios 
dalies XXI antraštine dalimi ir tai, kad veiksmai šioje srityje turės teisinį pagrindą (SESV 194 
straipsnis); tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad, nors dažniausiai bus taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, sprendimus dėl energijos išteklių derinio priims valstybės narės, o šioje srityje 
nustatant fiskalines priemones ir toliau reikės tik pasikonsultuoti su Europos Parlamentu.;

16. teigiamai vertina bendras Sąjungos vertybes bendrus ekonominius interesus tenkinančių 
paslaugų srityje, taip pat teisinį pagrindą, kuris leidžia taikant įprastą teisėkūros procedūrą 
nustatyti principus ir sąlygas, reguliuojančias bendrus ekonominius interesus tenkinančių 
paslaugų teikimą (SESV 14 straipsnis ir protokolas Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių 
paslaugų);

17. mano, kad Lisabonos sutartyje nustatytais bendrosios prekybos politikos (BPP) pakeitimais 
(SESV 206 ir 207 straipsniai) iš esmės prisidedama prie jos demokratinio teisėtumo ir 
efektyvumo, ypač nustatant įprastą teisėkūros procedūrą ir reikalavimą, kad sudarant visus 
susitarimus būtina gauti sutikimą; atkreipia dėmesį į tai, kad visi BPP klausimai yra išimtinės 
Sąjungos kompetencijos reikalas – dėl to daugiau nebus sudaromi mišrūs prekybos susitarimai, 
kuriuose dalyvauja ir Sąjunga, ir valstybės narės;

18. teigiamai vertina tai, kad įtraukta nuostata dėl Europos kosmoso politikos (SESV 
189 straipsnis), taip pat tai, kad Parlamentui ir Tarybai suteikta galimybė, taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą, tvirtinti priemones, nustatančias Europos kosmoso programą; vis dėlto 
mano, kad šio straipsnio žodžiai „išskyrus bet kurį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
suderinimą“ gali sudaryti kliūčių įgyvendinti bendrą Europos kosmoso politiką;
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19. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartyje nustatytas teisinis pagrindas, pagal kurį priimant 
teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taikoma bendro sprendimo procedūra 
(SESV 118 straipsnis);

20. teigiamai vertina tai, kad išplečiama ES veiksmų sritis jaunimo politikos sektoriuje – siekiant 
skatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime (SESV 165 straipsnis);

21. teigiamai vertina SESV 298 straipsnyje numatytą naują teisinį pagrindą, kuriuo nustatoma, kad 
„Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksminga 
ir nepriklausoma Europos administracija“, kadangi juo nustatomas teisinis pagrindas 
reglamentui, reguliuojančiam Sąjungos administracines procedūras;

22. teigiamai vertina tai, kad stiprinamas būtinų Europos Sąjungos priemonių Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo prevencijos ir kovos su juo srityse nustatymo 
teisinis pagrindas (SESV 325 straipsnis); pabrėžia, kad Lisabonos sutartimi pašalinama 
dabartinio EB sutarties 280 straipsnio nuostata, kad tokios priemonės „nesiejamos su 
nacionalinės baudžiamosios teisės taikymu ar nacionaliniu teisingumo vykdymu“;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad į naujas Sutarties nuostatas dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse 
ir baudžiamosiose bylose įtrauktas priemonių, skirtų remti teisėjų ir teisminių institucijų 
darbuotojų mokymą, teisinis pagrindas (SESV 81 ir 82 straipsniai);

24. pabrėžia, kad Lisabonos sutartyje nustatyta, kad, siekiant kovoti su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiais nusikaltimais, gali būti įkurta Europos prokuratūra (SESV 
86 straipsnis);

25. teigiamai vertina tai, kad į Lisabonos sutartyje nustatytus Europos Sąjungos išorės ir vidaus 
tikslus įtrauktos privalomos nuostatos dėl vaiko teisių (ES sutarties 3 straipsnio 3 dalies antra 
pastraipa ir 5 dalis);

26. teigiamai vertina tai, kad į Lisabonos sutartį įtraukta nauja antraštinė dalis – „Turizmas“ (SESV 
195 straipsnis), kurioje nustatyta, kad Sąjunga papildo valstybių narių veiksmus; be to, 
teigiamai vertina nuostatą, kad priimant į šios antraštinės dalies taikymo sritį patenkančius 
pasiūlymus dėl teisės aktų bus taikoma įprasta teisėkūros procedūra;

27. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos sutartyje nustatytas ir sporto sektoriaus teisinis pagrindas 
(SESV 165 straipsnis); ypač pabrėžia, kad Sąjunga galų gale gali imtis veiksmų vystydama 
sportą, ypač Europos lygmens sportą, ir gali tinkamai atsižvelgti į specifinį sporto pobūdį 
taikydama kitų Europos politikos sričių nuostatas;

2. Naujos Parlamento galios

2.1. Naujos galios bendro sprendimo procedūroje

28. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos sutartis sustiprins Europos Sąjungos demokratinį teisėtumą 
– ypač išplėsdama Parlamento galias bendro sprendimo procedūroje.

29. teigiamai vertina tai, kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė visiškai integruota į SESV (67–
89 straipsniai) ir taip formaliai panaikintas trečiasis ramstis; teigiamai vertina tai, kad dauguma 
sprendimų civilinės teisės, prieglobsčio, imigracijos, vizų politikos, taip pat teisminio ir 
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policijos bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose bus priimami taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą;

30. mano, kad bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) sričiai taikant įprastą teisėkūros procedūrą 
pagerės Europos Sąjungos demokratinis atskaitingumas, nes Europos Parlamento galios bendro 
sprendimo procedūroje bus lygiavertės Tarybos galioms; pabrėžia, kad pagal SESV 43 
straipsnio 2 dalį bendro sprendimo procedūra taikoma visiems žemės ūkio srities teisės aktams, 
taip pat keturiems pagrindiniams žemės ūkio srities horizontaliesiems tekstams (vienos bendros 
rinkos organizavimui, tiesioginių išmokų reglamentui, kaimo plėtros reglamentui ir BŽŪP 
finansavimui); be to, pažymi, kad SESV 43 straipsnio 2 dalis taikoma ir teisės aktams dėl 
kokybės, ekologinio ūkininkavimo ir jo skatinimo;

31. pabrėžia, kad Taryba gali patvirtinti priemones pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį, jeigu, taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą, pirmiau pagal SESV 43 straipsnio 2 dalį patvirtinamas teisės aktas, 
kuriame nustatomos sąlygos ir apribojimai, susiję su Tarybai suteiktais įgaliojimais; mano, kad 
SESV 43 straipsnio 3 dalyje nenumatytas teisinis pagrindas arba kokia nors savarankiška galia, 
kuriais remiantis būtų galima priimti teisės aktą arba iš dalies keisti bet kokius Tarybos teisės 
aktus, dabar galiojančius BŽŪP srityje; ragina Tarybą susilaikyti nuo bet kokių SESV 43 
straipsnio 3 dalyje minimų priemonių patvirtinimo, pirmiau nepasikonsultavus su Parlamentu;

32. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartyje nustatyti žymūs pakeitimai priimant sprendimus 
bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) srityje ir padidinta demokratinė atskaitomybė; 
teigiamai vertina tai, kad Parlamentas ir Taryba, įgyvendindami BŽP tikslus, atitinkamas 
taisykles nustatys taikydami įprastą teisėkūros procedūrą (SESV 43 straipsnio 2 dalis); šiomis 
aplinkybėmis mano, kad sprendimai dėl bet kokių kitų oficialiai į metinį reglamentą įtrauktų 
klausimų (išskyrus žvejybos galimybių nustatymą ir kvotų paskirstymą), pvz., klausimų, 
susijusių su techninėmis priemonėmis ar žvejybos pastangomis, arba dėl regioninių žvejybos 
organizacijų priimtų susitarimų įtraukimo klausimų, bus priimami taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą, nes jie turi savo teisinį pagrindą;

33. teigiamai vertina tai, kad priimant išsamias daugiašalės priežiūros procedūros taisykles (SESV 
121 straipsnio 6 dalis), kurios turėtų pagerinti ekonominį koordinavimą, bus taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra;

34. mano, Europos centrinio banko (ECB) atsakomybė pranešti apie pinigų politiką yra didesnė, nes 
pripažįstama, kad ECB yra Europos Sąjungos institucija; teigiamai vertina tai, kad pagal 
Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir ECB statuto 40 straipsnio 2 punktą, 
pasikonsultavus su Parlamentu, gali būti keičiama keliolika ECBS ir ECB statutų nuostatų; 
patvirtina, kad tuo nesikėsinama į ECB nepriklausomybę pinigų politikos arba Sutartyje 
nustatytų prioritetų srityje;

35. mano, kad SESV 182 straipsnis pagerina padėtį, nes jame aptariamai daugiametei pagrindų 
programai ir Europos mokslinių tyrimų erdvės įgyvendinimui bus taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra; atkreipia dėmesį į tai, kad šiame straipsnyje paminėtos konkrečios programos bus 
priimtos taikant specialią teisėkūros procedūrą – tai reiškia, kad su Europos Parlamentu bus tik 
konsultuojamasi (SESV 182 straipsnio 4 dalis);

36. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos sutartyje numatyta, kad priimant sprendimus dėl 
struktūrinių fondų Europos Parlamento galios yra lygiavertės Tarybos galioms – pakeičiant šiuo 
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metu taikomą pritarimo procedūrą įprasta teisėkūros procedūra; mano, kad tai ypač svarbu 
kalbant apie struktūrinius fondus po 2013 m., nes šia procedūra padidinamas skaidrumas ir šių 
fondų atskaitingumas piliečiams;

37. atkreipia dėmesį į tai, kad priimant teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją dėl lyties, rasinės 
arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos bus taikoma 
speciali teisėkūros procedūra ir reikės Parlamento pritarimo (SESV 19 straipsnis);

38. teigiamai vertina tai, kad kovos su prekyba žmonėmis, ypač vaikais ir moterimis, ir seksualiniu 
išnaudojimu priemonėms taikoma įprasta teisėkūros procedūra (SESV 79 straipsnio 2 dalis ir 83 
straipsnio 1 dalis);

39. teigiamai vertina tai, kad švietimo srityje, įskaitant sportą, sprendimai bus priimami kvalifikuota 
balsų dauguma (SESV 165 straipsnio 4 dalis);

40. teigiamai vertina tai, kad nuo šiol bendro sprendimo procedūra bus taikoma Europos Sąjungos 
pareigūnų tarnybos nuostatams (SESV 336 straipsnis), nes tai leis Parlamentui derinti šiuos 
nuostatus lygiomis teisėmis su Taryba;

2.2. Naujos biudžeto valdymo galios

41. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartyje nustatyti dideli Sąjungos finansų sektoriaus 
pakeitimai, ypač kalbant apie institucijų santykius ir sprendimų priėmimo procedūras;

42. atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba ir Parlamentas, neviršydami nuosavų išteklių, privalo priimti 
sprendimą dėl išlaidų programos, kuris tampa teisiškai privalomas (SESV 312 straipsnis); 
teigiamai vertina tai, kad visą biudžetą Parlamentas ir Taryba, atsižvelgdami į daugiametę 
finansinę programą, turi tvirtinti kartu; teigiamai vertina tai, kad panaikintas skirtumas tarp 
privalomųjų ir neprivalomųjų išlaidų (SESV 314 straipsnis); teigiamai vertina tai, kad priimant 
finansinį reglamentą bus taikoma įprasta teisėkūros procedūra (SESV 322 straipsnis);

43. atkreipia dėmesį į Biudžeto komiteto pateiktą pranešimo projektą „Lisabonos sutartyje numatytų 
naujovių įtaka biudžetui: instituciniai aspektai ir nauja Europos Sąjungos kompetencija“;

2.3. Nauja pritarimo procedūra

44. teigiamai vertina tai, kad nustatyta supaprastinta persvarstymo tvarka, pagal kurią sprendžiant 
klausimus, susijusius su sprendimų priėmimu kvalifikuota balsų dauguma ir įprastos teisėkūros 
procedūros taikymu tam tikrose ES sutarties V antraštinės dalies ar SESV srityse, reikės 
Parlamento sutikimo;

45. atkreipia dėmesį į tai, kad įtraukta nauja nuostata dėl valstybių narių išstojimo iš Sąjungos 
sąlygų (ES sutarties 50 straipsnis); pabrėžia, kad susitarimą, kuriame nustatomos sąlygos
valstybei narei išstoti iš Sąjungos, galima sudaryti tik tada, kai jam pritaria Parlamentas;

46. teigiamai vertina tai, kad sudarant daugelį įvairių tarptautinių susitarimų, kuriuos pasirašo 
Europos Sąjunga, reikės Parlamento pritarimo; atkreipia dėmesį į savo ketinimą prireikus 
paraginti Tarybą derybas dėl tarptautinių susitarimų pradėti tik po to, kai Parlamentas pateikia 
savo poziciją, ir sudaryti sąlygas Parlamentui bet kuriuo derybų etapu patvirtinti 
rekomendacijas, kurios būtų pagrįstos atsakingo komiteto parengtu pranešimu ir į kurias reikėtų 
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atsižvelgti prieš baigiant derybas; 

47. ragina, kad paprastai būtų privaloma bet kokį būsimą vadinamąjį mišrų susitarimą, apimantį tiek 
BUSP priklausančius, tiek jai nepriklausančius elementus, vertinti remiantis bendru teisiniu 
pagrindu, kuris turėtų būti tiesiogiai susijęs su pagrindiniu susitarimo objektu; pažymi, kad 
Parlamentas turės teisę, kad su juo būtų konsultuojamasi, išskyrus tas susitarimo dalis, kurios 
išimtinai susijusios su BUSP;

2.4. Naujos priežiūros galios

48. teigiamai vertina tai, kad Komisijos pirmininką, pasiūlius Europos Vadovų Tarybai, rinks 
Europos Parlamentas (atsižvelgiant į Europos Parlamento rinkimus); atkreipia dėmesį į 
Konstitucinių reikalų komiteto parengtą pranešimo dėl institucijų pusiausvyros projektą;

49. teigiamai vertina tai, kad skiriant Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Europos Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai bei kitus Komisijos, kaip 
institucijos, narius reikės Europos Parlamento pritarimo ir bus galima balsuoti dėl 
nepasitikėjimo, ir tai, kad įgaliotinis, kaip ir kiti Komisijos nariai, bus Europos Parlamentui 
atskaitinga institucija;

50. pritaria naujai Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimo 
procedūrai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje, pagal kurį 
prieš valstybių narių vyriausybėms skiriant kandidatą, komitetas, kurį sudaro septyni ekspertai, 
iš kurių vieną siūlo Europos Parlamentas, pateikia nuomonę dėl kandidatų tinkamumo eiti tas 
pareigas;

51. pabrėžia, kad steigiant ES sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) būtinas skaidrumas ir demokratinė priežiūra, taip pat primena, kad su 
Parlamentu dėl steigimo reikės pasikonsultuoti; mano, kad EIVT administraciniu požiūriu turėtų 
būti prijungta prie Komisijos;

52. tikisi, kad bus pateikti išaiškinimai dėl ES ypatingųjų įgaliotinių paskyrimo ir vertinimo, jų 
uždavinių ir tikslų apibrėžimo, jų įgaliojimų trukmės, su būsimomis Sąjungos delegacijomis 
susijusio veiklos koordinavimo ir papildomumo;

53. pabrėžia, kad būtinas Europos gynybos agentūros (EGA) ir jos veiklos skaidrumas ir 
demokratinė priežiūra – visų pirma užtikrinant, kad EGA vykdomasis direktorius ir atsakingas 
Europos Parlamento komitetas reguliariai keistųsi informacija;

54. teigiamai vertina tai, kad pagal ECBS ir ECB statuto 40 straipsnio 2 punktą su Parlamentu bus 
konsultuojamasi dėl ECB valdančiosios tarybos sudėties keitimo;

55. teigiamai vertina tai, kad bus vykdoma didesnė agentūrų, ypač Europolo ir Eurojusto, 
parlamentinė priežiūra (SESV 85 ir 88 straipsniai); todėl mano, kad konsultavimosi procedūros 
taikymas steigiant bendras įmones mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje (SESV 187 ir 
188 straipsniai) gali neatitikti Europos Sąjungos teisės aktų, pagal kuriuos steigiamos agentūros, 
principų;

2.5. Naujos teisės dėl informavimo
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56. ragina Europos Vadovų Tarybos pirmininką nuolat išsamiai informuoti Parlamentą apie 
pasirengimą Europos Vadovų Tarybos sutikimams ir pranešti apie susitikimų rezultatus, kai 
įmanoma, per dvi darbo dienas (jeigu būtina specialiajam Parlamento posėdžiui);

57. ragina besikeičiančiai Tarybai vadovaujančiai šaliai atstovaujantį Tarybos pirmininką 
informuoti Parlamentą apie Tarybai pirmininkaujančios šalies programas ir pasiektus rezultatus;

58. ragina būsimą Komisijos Pirmininko pavaduotoją ir Europos Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį 
užsienio reikalams ir saugumo politikai su Parlamentu susitarti dėl tinkamų Parlamento 
informavimo apie Sąjungos išorės veiksmus ir konsultavimosi su Parlamentu būdų, tinkamai 
įtraukiant visus Parlamento komitetus, kurie yra atsakingi už sritis, patenkančias į Europos 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio kompetenciją;

59. pabrėžia, kad kalbant apie derybas dėl tarptautinių susitarimų ir jų sudarymą Komisija bus 
teisiškai įpareigota pranešti Parlamentui ir SESV 218 straipsnyje nurodytam specialiam Tarybos 
sudarytam komitetui apie pažangą derybose; ragina tuo pat metu teikti tokią pačią informaciją 
kaip ir minėtame straipsnyje nurodytam komitetui;

2.6. Naujos iniciatyvos teisės

60. teigiamai vertina naują Parlamento vaidmenį inicijuojant Sutarčių pakeitimus; ketina šia teise 
pasinaudoti ir pateikti naujų idėjų dėl Europos ateities – kai nauji iššūkiai privers tai padaryti;

61. teigiamai vertina tai, kad teikiant pasiūlymus dėl Parlamento sudėties, Parlamentas turės 
iniciatyvos teisę – laikantis Sutartyse nustatytų principų (ES sutarties 14 straipsnis);

62. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartyje nustatyta speciali teisėkūros procedūra, skirta 
priimti nuostatoms dėl laikinųjų tyrimo komitetų veiklos metodų ir galių (SESV 226 straipsnis);

3. Naujos procedūros

3.1. Nacionalinių parlamentų vykdoma priežiūra

63. teigiamai vertina naujas nacionaliniams parlamentams suteiktas teises vykdyti išankstinę 
priežiūrą, kaip visuose Sąjungos teisės aktuose taikomas subsidiarumo principas; mano, kad 
sustiprinus nacionalinių parlamentų vykdomą Europos politikos priežiūrą visuomenė daugiau 
žinos apie Sąjungos veiklą;

64. pabrėžia, kad nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo datos turi būti laikomasi visų nacionalinių 
parlamentų naujųjų prerogatyvų;

65. teigiamai vertina vietos ir regionų valdžios institucijų įpareigojimą laikytis subsidiarumo 
principo; atkreipia dėmesį į tai, kad Regionų komitetas, nusprendęs, kad buvo pažeistas 
subsidiarumo principas, turės teisę pateikti ieškinį Teisingumo Teismui (protokolo Nr. 2 
8 straipsnio antra pastraipa);

3.2. Deleguotieji teisės aktai

66. teigiamai vertina naująsias nuostatas dėl teisės aktų ir teisinių normų hierarchijos, ypač dėl 
deleguotojo teisės akto (SESV 290 straipsnis), kuriuo galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
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priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus arba iš dalies keisti neesmines 
įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas; pažymi, kad Parlamentas ir Taryba teisės akte 
privalo aiškiai apibrėžti bet kokio tokio delegavimo tikslus, turinį, taikymo sritį ir galiojimo 
laiką;

67. palankiai vertina visų pirma SESV 290 straipsnio 2 dalies nuostatas, kuriomis numatyta 
Parlamento (ir Tarybos) teisė atšaukti galių perdavimą ir prieštarauti atskiriems deleguotiesiems 
teisės aktams;

68. atkreipia dėmesį į tai, kad SESV nenustatytas deleguotųjų teisės aktų pagrindų priemonės 
teisinis pagrindas, bet siūlo, kad institucijos galėtų susitarti dėl standartinės tokio delegavimo 
formuluotės, kurią Komisija galėtų reguliariai įtraukti į patį teisės akto projektą; pabrėžia, kad 
tai padėtų užtikrinti teisėkūros institucijų nepriklausomybę;

69. ragina Komisiją išaiškinti, kaip ji ketina interpretuoti prie Tarpvyriausybinės konferencijos, 
patvirtinusios Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto pridėtą deklaraciją Nr. 39 dėl konsultavimosi 
su ekspertais finansinių paslaugų srityje, ir kaip ji ketina taikyti šią interpretaciją (greta SESV 
numatytų nuostatų dėl deleguotųjų teisės aktų); 

3.3. Įgyvendinimo aktai

70. atkreipia dėmesį į tai, kad Lisabonos sutartimi panaikinama šiuo metu galiojančios EB sutarties 
202 straipsnio nuostatos dėl įgyvendinimo įgaliojimų ir pagal SESV 291 straipsnį nustatoma 
nauja procedūra, kurią taikant priimami „įgyvendinimo aktai“ – tai reiškia, kad, „kai teisiškai 
privalomi Sąjungos aktai turi būti įgyvendinti vienodomis sąlygomis“, Komisijai gali būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai; 

71. atkreipia dėmesį į tai, kad SESV 291 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad Parlamentas ir 
Taryba iš anksto nustatytų bendras taisykles ir principus, kuriais vadovaudamosi valstybės narės 
vykdytų Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais kontrolę;

72. atkreipia dėmesį į tai, kad komitologijos procedūra nebesuderinama su Lisabonos sutartimi ir 
kad pasiūlymai dėl teisės aktų, kurie jai įsigaliojus dar nėra priimti, privalo būti pakeisti, kad 
atitiktų SESV 290 ir 291 straipsnių nuostatas;

73. mano, kad su Taryba būtų galima susitarti dėl pradiniam laikotarpiui taikytino laikino 
sprendimo, siekiant, kad dėl galimų teisinių spragų nekiltų problemų ir kad teisėkūros institucija 
galėtų priimti naujus teisės aktus tinkamai įvertinusi Komisijos pasiūlymus;

4. Pereinamojo laikotarpio prioritetai

74. ragina Komisiją perduoti teisėkūros institucijoms visus svarstomus pasiūlymus, kuriems taikomi 
nauji teisiniai pagrindai ir teisėkūros procedūrų pakeitimai;

75. atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas priims sprendimą dėl per konsultavimosi procedūrą 
priimtų nuomonių dėl klausimų, kuriems naujai taikoma įprasta teisėkūros procedūra –
patvirtins ankstesnę nuomonę ar priims naują; pabrėžia, kad tik įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
Parlamentas gali balsuoti, ar patvirtinti nuomonę kaip Parlamento poziciją per pirmąjį 
svarstymą;
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76. ragina sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo neleidžiama priimti su pagrindinėmis teisėmis 
susijusių „trečiojo ramsčio“ teisėkūros pasiūlymų, kol neįsigalios Lisabonos sutartis – siekiant, 
kad šiems klausimams būtų galima visiškai taikyti teisminę priežiūrą, o priemones, kurių 
poveikis pagrindinėms teisėms yra ribotas arba jo visai nėra, būtų galima priimti iki jos 
įsigaliojimo;

5. Pasiūlymai

77. ragina kitas institucijas pradėti derybas dėl tarpinstitucinio susitarimo ir derėtis šiais klausimais:

a) dėl pagrindinių Europos Sąjungos tikslų po 2009 m., kurie galėtų būti nustatyti, pvz., trijų 
politinių institucijų pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos kadencijų darbo 
programos laikotarpiu nuo 2009 m.;

b) dėl įgyvendinimo priemonių, kurias reikės patvirtinti siekiant, kad naujoji Sutartis būtų 
naudinga institucijoms ir Sąjungos piliečiams;

78. ragina remiantis ES sutarties 14 ir 36 straipsniai ir SESV 295 straipsniu atnaujinti Parlamento ir 
Tarybos tarpinstitucinį susitarimą, kuriame apibrėžiami jų darbo santykiai užsienio politikos 
srityje, įskaitant dalijimąsi konfidencialia informacija;

79. ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybę derėtis su Parlamentu dėl naujo tarpinstitucinio 
susitarimo, kuriuo būtu iš esmės apibrėžta, kaip Parlamentas dalyvauja kiekviename 
tarpinstitucinio susitarimo sudarymo etape;

80. ragina persvarstyti tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo, atsižvelgiant į naujas nuostatas dėl daugiametės finansinės programos (SESV 312 
straipsnis) ir finansinio reglamento (SESV 322 straipsnis);

81. mano, kad reikia imtis visų reikalingų veiksmų siekiant nustatyti Europos informacijos ir ryšių 
politiką ir bendrą politinę trijų institucijų pateiktą ryšių deklaraciją laiko naudingu pirmuoju 
veiksmu siekiant šio tikslo;

82. ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl piliečių iniciatyvos, kuriame būtų 
pateiktos aiškios, paprastos ir palankios piliečių naudojimosi šia savo teise sąlygos; atkreipia 
dėmesį į Konstitucinių reikalų komiteto pateiktą pranešimo dėl piliečių iniciatyvos projektą;

83. ragina Komisiją priimti reglamentus, kuriais būtų įgyvendintas SESV 298 straipsnis dėl gero 
administravimo – taip būtų įvykdytas seniai pateiktas Parlamento ir Europos ombudsmeno 
raginimas sukurti bendrą administracinės teisės sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojama 
Europos administracijos veikla;

84. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lisabonos sutartį Europos plėtros fondą leidžiama įtraukti į 
Sąjungos biudžetą, o tai sustiprins svarbios ES plėtros politikos dalies demokratinį teisėtumą; 
ragina Tarybą ir Komisiją atliekant 2008–2009 m. laikotarpio vidurio peržiūrą imtis būtinų 
veiksmų, susijusių su Europos Sąjungos biudžetu;

85. rekomenduoja, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir Sąjungai pakeitus Europos Bendrijas, skubiai 
persvarstyti ir sustiprinti Sąjungos statusą tarptautinėse organizacijose;
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86. ragina Komisiją ir Tarybą su Parlamentu susitarti dėl strategijos, skirtos užtikrinti priimtų teisės 
aktų suderinamumą su Pagrindinių teisių chartija ir įvairiomis Sutarčių nuostatomis dėl, pvz., 
diskriminacijos prevencijos, prieglobsčio prašančių asmenų apsaugos, skaidrumo didinimo, 
duomenų apsaugos, mažumų teisių ir nusikaltimų aukų bei įtariamųjų teisių;

87. ragina Komisiją ir Tarybą prisidėti gerinant europinių ir nacionalinių institucijų santykius, ypač 
teisėkūros ir teismų srityse;

88. ragina Komisiją ir Tarybą pasirūpinti, kad būtų parengta veiksminga bendra energetikos 
politika, kurios tikslas būtų efektyviai koordinuoti ir plėtoti ES valstybių narių energetikos 
rinkas, taip pat įtraukti išorės aspektus, atsižvelgiant į energijos šaltinius ir jos tiekimo trasas;

89. ragina Tarybą ir Parlamentą kartu svarstyti, kaip galima pasinaudoti SESV 127 straipsnio 6 
dalies nuostata, kuria leidžiama „pavesti Europos centriniam bankui specialias užduotis, 
susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta kredito ir kitų finansų įstaigų, išskyrus draudimo įmones, 
priežiūra“;

90. įsipareigoja pertvarkyti savo vidinę struktūrą, kad Sutartyje numatytos naujos funkcijos būtų 
vykdomos kuo geriau ir racionaliau;

°

° °

91. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
parlamentams.
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Pranešimas dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimo pagal 
Lisabonos sutartį (2008/2120(INI)) - Elmar Brok pranešimas1

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į prie Amsterdamo sutarties pridėtą Protokolą dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į Amsterdamo sutarties priede pateiktą Protokolą dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, ypač į Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 12 dalį,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties priede pateiktą Protokolą dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje, ypač į jo 9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties priede pateiktą Protokolą dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento ir valstybių 
parlamentų ryšių vykdant Europos integraciją2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 27 d. Vyriausybių ir parlamentų santykių Bendrijos klausimais 
gaires (nurodomuosius minimalius standartus, vadinamąsias „Kopenhagos parlamento darbo 
gaires“)3, priimtas XXVIII Europos Sąjungos parlamentų Bendrijos ir Europos reikalų komitetų 
konferencijoje (COSAC),

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 21 d. Tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje 
gaires4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 4 d. Paryžiuje vykusios XL COSAC susitikimo išvadas, 
ypač į jų 1 punktą,

– atsižvelgdamas į Airijos parlamento pakomitečio 2008 m. lapkričio mėn. pranešimą „Airijos 
ateitis Europos Sąjungoje“, ypač į šio pranešimo santraukos 2937 dalis, kuriose raginama 
gerokai sustiprinti parlamentinę nacionalinių vyriausybių, kaip Tarybos narių, veiklos kontrolę, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei 

                                               
1 Kadangi šis rezoliucijos projektas nebuvo išnagrinėtas ir dėl jo nebuvo balsuota plenariniame posėdyje, 

žemiau pateikiamas tekstas, dėl kurio buvo balsuota AFCO.
2 Priimta pagal Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą A5-0023/2002 (G. Napolitano pranešimą) 

(OL C 284 E, 2002 11 21, p. 322.)
3  OL C 154, 2003 7 2, p. 1.
4   Pataisyta gairių redakcija, dėl kurios per 2008 m. birželio 2021 d. Lisabonoje vykusį posėdį susitarė Europos 
Sąjungos parlamentų pirmininkų sueiga.
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Vystymosi komiteto nuomones (A6-0133/2009),

A. kadangi paskutinė Europos Parlamento rezoliucija santykių su nacionaliniais parlamentais 
klausimu priimta 2002 m. ir metas ją iš naujo persvarstyti,

B. kadangi Europos Parlamentas tiesiogiai atstovauja piliečiams Sąjungos lygmeniu, o valstybėms 
narėms Taryboje atstovauja jų vyriausybės, kurios demokratiškai atskaitingos savo 
nacionaliniams parlamentams (žr. Lisabonos sutartyje pateiktos ES sutarties 10 straipsnio 2 
dalį); kadangi būtinas parlamentarizmo stiprinimas Europos Sąjungoje turi būti grindžiamas 
dviem ramsčiais: viena vertus, Europos Parlamento galių išplėtimu, atsižvelgiant į visus 
Europos Sąjungos sprendimus, antra vertus, nacionalinių parlamentų galių stiprinimu atitinkamų 
jų šalių vyriausybių atžvilgiu,

C. kadangi Europos Konventui vykdant savo veiklą buvo užtikrintas itin sėkmingas nacionalinių 
parlamentų ir Europos Parlamento atstovų bei minėtųjų atstovų ir šalių kandidačių parlamentų 
atstovų bendradarbiavimas, 

D. kadangi surengtos parlamentinės konferencijos, kuriose buvo svarstomi tam tikri su svarstymų 
laikotarpiu susiję klausimai, davė gerų rezultatų, taigi norint sušaukti naują Konventą arba 
panašiomis aplinkybėmis galima būtų pasinaudoti šia priemone, 

E. kadangi pastaraisiais metais Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai pagerėjo 
ir tapo įvairesni, o pačių parlamentų ir jų komitetų lygmeniu vykdoma vis daugiau veiklos,

F. kadangi ateityje plėtojant santykius turėtų būti atsižvelgiama į įvairios esamos praktikos 
pranašumus ir trūkumus,

G. kadangi Lisabonos sutartyje nacionaliniams parlamentams užtikrinus naujas kompetencijos 
sritis, ypač susijusiomis su subsidiarumo principu, jie skatinami anksti pradėti aktyviai dalyvauti 
ES lygmens politikos formavimo procese,

H. kadangi visų formų tarpparlamentinis bendradarbiavimas turėtų atitikti du pagrindinius 
principus – didesnio efektyvumo ir parlamentinio demokratizavimo,

I. kadangi pagrindinis Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų uždavinys ir funkcija –
dalyvauti priimant teisėkūros sprendimus ir atitinkamai tikrinti nacionalinio ir Europos lygmens 
politinius sprendimus; kadangi dėl šios priežasties artimo bendradarbiavimo bendros gerovės 
labui nebus per daug, ypač kalbant apie ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę,

J. kadangi reikėtų sukurti politines gaires, kuriomis vadovaudamiesi Europos Parlamento atstovai 
ir organai galėtų nuspręsti dėl būsimų veiksmų plėtojant EP santykius su nacionaliniais 
parlamentais ir įgyvendinant Lisabonos sutarties nuostatas, susijusias su nacionaliniais 
parlamentais,

Lisabonos sutarties įnašas į santykių plėtojimą

1. palankiai vertina Lisabonos sutartyje (vadinamojoje „Parlamentų sutartyje“) nacionaliniams 
parlamentams suteikiamus įsipareigojimus ir teises, kuriais stiprinamas jų vaidmuo politiniuose 
Europos Sąjungos procesuose; mano, kad šias teises galima suskirstyti į tris kategorijas:
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Informacija apie:

– laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje vykdomų politikos priemonių vertinimą;

– nuolatinio vidaus saugumo komiteto procedūras;

– pasiūlymus iš dalies keisti Sutartis;

– paraiškas tapti Europos Sąjungos nare;

– supaprastintą Sutarties keitimo tvarką (prieš šešis mėnesius);

– pasiūlymus dėl Sutartį papildančių priemonių;

Aktyvus dalyvavimas:

– užtikrinant tinkamą Europos Sąjungos veikimą (bendroji nuostata);

– vykdant Europolo ir Eurojusto veiklos kontrolę kartu su Europos Parlamentu;

– Sutarties keitimo konventuose;

Prieštaravimai:

– dėl teisės aktų, neatitinkančių subsidiarumo principų, taikant „geltonosios kortelės“ ir 
„oranžinės kortelės“ procedūras;

– dėl Sutarties pakeitimų, atliktų taikant supaprastintą procedūrą;

– dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonių (šeimos teisė);

– dėl subsidiarumo principo pažeidimo, pateikiant ieškinį Teisingumo Teismui (jeigu tai 
leidžiama pagal nacionalinę teisę);

Dabartiniai santykiai

2. su pasitenkinimu pažymi, kad dabartiniai jo santykiai su nacionaliniais parlamentais ir jų nariais 
pastaraisiais metais buvo plėtojami gana teigiama linkme, tačiau nepakankamai, ypač vykdant 
šių formų bendrą veiklą:

– rengiant bendrus parlamentinius posėdžius horizontaliais klausimais, kurie nepatenka į vieno 
komiteto kompetenciją;

– rengiant reguliarius bendrus komitetų posėdžius bent du kartus per pusmetį;

– rengiant tarpparlamentinius ad hoc posėdžius komitetų lygmeniu Europos Parlamento arba 
Europos Sąjungos Taryboje pirmininkaujančios valstybės narės parlamento iniciatyva;

– rengiant tarpparlamentinius posėdžius komitetų pirmininkų lygmeniu;

– parlamentų komitetų pirmininkams bendradarbiaujant Europos Sąjungos parlamentų 
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pirmininkų konferencijoje;

– nacionalinių parlamentų nariams lankantis Europos Parlamente siekiant dalyvauti atitinkamų 
specializuotų komitetų posėdžiuose;

– rengiant posėdžius Europos lygmens frakcijose arba partijose, kuriose visų valstybių narių 
politikai susitinka su Europos Parlamento nariais;

Būsimi santykiai

3. mano, kad turėtų būti kuriamos naujos Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dialogo 
formos – dialogas parengiamuoju teisėkūros etapu ir pasibaigus teisėkūros procesui;

4. ragina nacionalinius parlamentus dėti daugiau pastangų užtikrinant nacionalinių vyriausybių 
atskaitomybę už leidžiamų ES lėšų tvarkymą; ragina nacionalinius parlamentus stebėti 
nacionalinių poveikio vertinimų kokybę ir tai, kaip nacionalinės vyriausybės perkelia ES teisės 
aktus į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES politiką bei finansavimo programas valstybės, regionų 
ir vietos valdžios institucijų lygmenimis; ragina nacionalinius parlamentus atidžiai stebėti, kaip 
atsiskaitoma už nacionalinius veiksmų planus, kurie numatyti pagal Lisabonos darbotvarkę; 

5. mano, kad reikėtų remti nacionalinių parlamentų funkciją apsvarstyti teisės aktų projektus, kol 
jų dar nepradėjo svarstyti Europos Sąjungos teisės aktų leidėjai, taip pat jų atliekamą 
veiksmingą savo vyriausybių atstovų priežiūrą šiems posėdžiaujant Taryboje;

6. teigia, kad Europos Parlamento kvietimu rengiant reguliarius dvišalius bendrus atitinkamų 
specializuotų komitetų posėdžius ir ad hoc tarpparlamentinius posėdžius komitetų lygmeniu 
sudaromos galimybės vykdyti dialogą ankstyvu dabartinių ar planuojamų teisės aktų ar politinių 
iniciatyvų raidos etapu ir todėl šie posėdžiai turėtų būti toliau rengiami ir sistemingai plėtojami 
sukuriant nuolatinį atitinkamų komitetų tinklą; mano, kad prieš šiuos posėdžius arba po jų 
galima surengti ad hoc dvišalius komitetų posėdžius, kuriuose būtų sprendžiamos konkrečios 
valstybių narių lygmens problemos; taip pat mano, kad Komitetų pirmininkų sueigai galima 
būtų pavesti kartu su nacionaliniais parlamentais parengti specializuotų komitetų veiklos 
programą ir koordinuoti jos vykdymą; 

7. pastebi, kad Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų specializuotų komitetų pirmininkų 
susitikimai, pvz., Užsienio reikalų komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkų posėdžiai dėl mažo dalyvių skaičiaus taip pat 
naudingi siekiant keistis informacija ir nuomonėmis;

8. mano, kad pirmiau nenurodytų formų bendradarbiavimas gali veiksmingai padėti kurti Europos 
politinę erdvę, todėl turėtų būti toliau plėtojamas ir įvairinamas;

9. šioje srityje džiaugtųsi naujovėmis nacionalinių parlamentų lygmeniu, pvz., Europos Parlamento 
nariams suteikiama teise kartą per metus būti pakviestiems kalbėti nacionalinių parlamentų 
plenariniuose posėdžiuose, konsultaciniu pagrindu dalyvauti Europos reikalų komitetų 
posėdžiuose, dalyvauti specializuotų komitetų posėdžiuose, kai jie aptaria atitinkamus Europos 
Sąjungos teisės aktus, arba konsultaciniu pagrindu dalyvauti atitinkamų frakcijų posėdžiuose;

10. rekomenduoja skirti atitinkamai lėšų specializuotų komitetų posėdžiams su atitinkamais 
nacionalinių parlamentų komitetais, taip pat Europos Parlamento pranešėjų ir papildomų 
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pranešėjų posėdžiams su jų kolegomis nacionaliniuose parlamentuose rengti ir rekomenduoja 
įvertinti galimybę sudaryti techninės sąlygas nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 
specializuotų komitetų pranešėjų konferencijoms vykdyti;

11. mano, kad esant didesnėms nacionalinių parlamentų teisėms, susijusioms su subsidiarumo 
principo laikymusi, kaip numatyta Lisabonos sutartyje, bus galima ankstyvu etapu daryti įtaką 
Europos teisės aktams ir juos tikrinti, o teisės aktų leidyba ir teisės aktų derinimas Europos 
Sąjungos lygmeniu bus geresni;

12. pabrėžia, kad nacionaliniams parlamentams pirmą kartą suteikiamas nustatytas vaidmuo 
Europos Sąjungos klausimais – šio vaidmens neturi valstybių narių vyriausybės ir juo Europos 
Sąjunga priartinama prie piliečių;

13. primena, kad nacionaliniai parlamentai savo valstybių vyriausybes turi kontroliuoti pirmiausia 
remdamiesi atitinkamomis konstitucinėmis normomis ir įstatymais;

14. pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos teisę ir 
kad šioje srityje didelę reikšmę turėtų keitimosi pažangiąja patirtimi sistema;

15. šioje srityje pastebi, kad elektroninės parlamentų keitimosi informacija platformos (IPEX 
tinklalapio1) sukūrimas yra didelis žingsnis pirmyn, nes joje galima esamu laiku stebėti ES 
dokumentų tikrinimą nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento lygmenimis ir atitinkamais 
atvejais  kaip nacionaliniai parlamentai perkelia šiuos dokumentus į nacionalinę teisę; 
atsižvelgdamas į tai, mano, kad būtina skirti pakankamai lėšų siekiant užtikrinti šios Europos 
Parlamento techniniu požiūriu parengtos ir palaikomos sistemos veiklą; 

16. planuoja sistemingiau stebėti nacionalinių parlamentų ir Komisijos dialogą parengiamuoju 
teisėkūros etapu (vadinamąją M. Barroso iniciatyvą), kad jau šiuo ankstyvuoju teisėkūros 
proceso etapu būtų žinoma nacionalinių parlamentų pozicija; ragina nacionalinius parlamentus 
minėtuoju etapu teikiamas savo nuomones tuo pat metu pateikti Europos Parlamentui;

17. palankiai vertina pastaraisiais metais pasiektą pažangą skatinant Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą užsienio reikalų, saugumo ir gynybos srityse;

18. pripažįsta, kad nacionaliniai parlamentai vaidina svarbų vaidmenį teikiant informaciją apie 
Bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP) ir Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP) 
nacionaliniu lygmeniu;

19. su susirūpinimų ir vėl konstatuoja, kad parlamentams tenka nepakankamai atsakomybės 
užtikrinant BUSP ir ESGP priemonių finansavimą ir kad norint užtikrinti demokratinę visų šios 
politikos aspektų kontrolę, turi būti pagerintas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
bendradarbiavimas minėtojoje srityje2; 

20. norint užtikrinti nuoseklumą, veiksmingumą ir siekiant išvengti dvigubo darbo, ragina 
panaikinti Vakarų Europos Sąjungos (VES) parlamentinę asamblėją, kai tik įsigaliojus 

                                               
1 Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema (angl. IPEX), pradėjusi veikti 2006 m. liepos mėn.
2 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 

biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (OL C 139, 2006 6 14, p. 1) ir ES sutarties 28 
straipsnio 3 dalis.
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Lisabonos sutarčiai ši Sąjunga visiškai ir galutinai susijungs su Europos Sąjunga;

COSAC vaidmuo

21. mano, kad politinis COSAC vaidmuo ateityje turėtų būti apibrėžtas artimai bendradarbiaujant 
Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, taip pat kad COSAC, vadovaujantis prie 
Amsterdamo sutarties pridėtu Protokolu dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos 
Sąjungoje, turėtų pirmiausia likti keitimosi informacija ir diskusijų bendrais politiniais 
klausimais ir pažangiosios patirties vykdant valstybių narių vyriausybių veiklos kontrolę 
klausimais forumas1; be to, mano, kad informacija ir diskusijos turėtų būti sutelktos į teisėkūros 
veiklą, susijusią su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve ir subsidiarumo principo laikymusi 
Europos Sąjungos lygmeniu;

22. yra pasiryžęs visapusiškai atlikti savo vaidmenį, atlikti su COSAC veikimu susijusias savo 
pareigas ir toliau teikti techninę paramą COSAC sekretoriatui ir nacionalinių parlamentų 
atstovams;

23. primena, kad Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų veikla COSAC konferencijoje 
turėtų nesidubliuoti ir nebūti suskaidyta; ja taip pat neturi piktnaudžiauti išorės subjektai;

24. mano, kad jo specializuoti komitetai turėtų aktyviau dalyvauti rengiant COSAC posėdžius ir kad 
juose šiems komitetams turėtų būti gausiau atstovaujama; mano, kad EP delegacijai turėtų 
vadovauti Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas ir į ją turėtų būti įtraukti atitinkamo 
COSAC posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus sprendžiančių specializuotų komitetų 
pirmininkai ir pranešėjai; mano, kad apie COSAC posėdžių rezultatus Pirmininkų sueiga ir 
Parlamento nariai turėtų būti informuojami po kiekvieno posėdžio;   

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

                                               
1 Žr. pirmiau nurodytas Vyriausybių ir parlamentų santykių Bendrijos klausimais gaires (nurodomuosius 

minimalius standartus).
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Pranešimas dėl Lisabonos sutarties poveikio Europos Sąjungos institucijų pusiausvyros raidai 
(2008/2073(INI)) - Jean-Luc Dehaene pranešimas1

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2008 m. kovo 6 d. sprendimą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytą Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią 
Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 11–12 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę 
(A6-0142/2008),

A. kadangi pagal Lisabonos sutartį Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyra padidėja tiek, kiek 
ja sustiprinamos kiekvienos politinės institucijos pagrindinės funkcijos, taip padidinant šių 
institucijų atitinkamus vaidmenis institucijų sistemoje, kurioje institucijų bendradarbiavimas yra 
pagrindinis Sąjungos integracijos proceso sėkmės elementas,

B. kadangi pagal Lisabonos sutartį ankstesnis Bendrijos metodas pakeičiamas, jį pritaikius ir 
sustiprinus, Sąjungos metodu, pagal kurį:

– Europos Vadovų Taryba nustato bendrąsias politikos kryptis ir prioritetus,

– Komisija remia bendruosius Sąjungos interesus ir atsižvelgdama į juos imasi atitinkamų 
iniciatyvų šiuo tikslu,

– Europos Parlamentas ir Taryba bendrai vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymais,

C. kadangi pagal Lisabonos sutartį šio specialaus Sąjungos sprendimų priėmimo metodo taikymas 
išplečiamas į naujas teisėkūros ir biudžetinės veiklos sritis,

D. kadangi pagal Lisabonos sutartį nustatyta, jog Europos Vadovų Taryba gali vienbalsiai ir su 
Europos Parlamento pritarimu išplėsti balsavimą kvalifikuota balsų dauguma ir įprastą 
teisėkūros procedūrą, taip sustiprindama Sąjungos metodą,

E. kadangi, nors Lisabonos sutartimi siekiama supaprastinti ir sustiprinti pirmininkavimo Europos 
Vadovų Tarybai ir Tarybai ryšį, dėl to, kad vienu metu atskirai pirmininkaujama Europos 

                                               
1 Kadangi šis pranešimas nebuvo svarstytas plenariniame posėdyje ir jame nebuvo dėl jo balsuojama, toliau 

pateikiamas tekstas priimtas balsuojant AFCO komitete.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
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Vadovų Tarybai ir Užsienio reikalų tarybai (taip pat Euro grupei), jei tuo pat metu kitos sudėties 
Tarybai ir toliau bus pirmininkaujama taikant rotacijos sistemą, bent iš pradžių Sąjungos veikla 
gali tapti sudėtingesnė,

F. kadangi pagal lyčių lygybės principą reikėtų, kad skyrimo į svarbiausias Europos Sąjungos 
pareigybes procedūros metu taip pat būtų laikomasi vienodo vyrų ir moterų atstovavimo 
viešajame gyvenime nuostatos,

G. kadangi pagal naują Komisijos pirmininko rinkimų tvarką būtina atsižvelgti į rinkimų rezultatus 
ir būtinos tinkamos Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento atstovų konsultacijos prieš 
Europos Vadovų Tarybai pasiūlant savo kandidatą,

H. kadangi tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimas sprendimų priėmimo procese bus 
Sąjungos veiksmų sėkmės pagrindas,

I. kadangi Lisabonos sutartyje pripažįstama didėjanti daugiamečio strateginio ir metinio veiklos 
planavimo svarba siekiant užtikrinti sklandžius institucijų ryšius ir veiksmingą sprendimų 
priėmimo procedūrų įgyvendinimą, taip pat pabrėžiamas Komisijos kaip pagrindinės planavimo 
iniciatorės vaidmuo,

J. kadangi dabartinė septynerių metų finansinė programa galėtų reikšti, kad kartkartėmis Europos 
Parlamentas ir Komisija, turėdami visas įstatymų leidžiamųjų organų teises, neturės priimti 
jokių esminių politinių finansinių sprendimų per savo įgaliojimų laikotarpį ir todėl jausis 
ribojami savo pirmtakų priimtos programos, kuri bus tęsiama iki esamų Parlamento ir Komisijos 
įgaliojimų pabaigos, nors tai galėtų būti išspręsta pasinaudojus į Lisabonos sutartį įtraukta 
penkerių metų finansinio programavimo galimybe, atitinkančia Parlamento ir Komisijos 
įgaliojimų laikotarpį,

K. kadangi pagal Lisabonos sutartį pradedamas taikyti naujas ir platus požiūris į Sąjungos išorės 
veiksmus, nors ir taikant specialias sprendimų priėmimo priemones sprendžiant klausimus, 
susijusius su bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP), taip pat įsteigiant dvigubą Komisijos 
pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) pareigybę, remiamą specialios išorės tarnybos, 
kaip pagrindinį elementą, dėl kurio šis naujas ir kompleksinis požiūris bus veiksmingas,

L. kadangi pagal Lisabonos sutartį pradedama taikyti nauja Sąjungos išorinio atstovavimo sistema, 
kuri iš esmės įvairiais lygmenimis patikėta Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos 
pirmininkui ir Komisijos pirmininko pavaduotojui (vyriausiajam įgaliotiniui) ir pagal kurią 
numatytas būtinas tikslus šalių, atsakingų už šią reprezentaciją, apibrėžimas ir griežtas šių šalių 
veiklos koordinavimas, siekiant išvengti žalingų kompetencijos konfliktų ir nereikalingo 
dubliavimo, 

M. kadangi Europos Vadovų Tarybos susitikime, vykusiame 2008 m. gruodžio 11 ir 12 dienomis, 
susitarta, kad jei Lisabonos sutartis įsigalios iki metų pabaigos, Europos Vadovų Taryba imsis 
būtinų teisinių priemonių išsaugoti dabartinio pobūdžio Komisijos sudėtį, t. y. po vieną 
Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės,

Bendras įvertinimas
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1. džiaugiasi institucinėmis naujovėmis, numatytomis Lisabonos sutartyje, pagal kurias 
sukuriamos sąlygos atnaujintai ir tvirtesnei Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyrai, dėl 
kurios Sąjungos institucijos galės dirbti veiksmingiau, atviriau ir demokratiškiau, o Sąjunga 
galės pasiekti geresnių rezultatų, labiau atitinkančių Sąjungos piliečių lūkesčius, taip pat 
visapusiškai atlikti savo kaip pasaulio veikėjos vaidmenį tarptautinėje arenoje;

2. pabrėžia, kad sustiprintos kiekvienos iš institucijų pagrindinės svarbiausios funkcijos, taip 
kiekvienai iš jų sudarant galimybę plėtoti savo vaidmenį veiksmingiau, tačiau perspėja, kad 
pagal naują institucinę sistemą būtina, jog kiekviena institucija atliktų savo vaidmenį nuolat 
bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, kad būtų pasiekta visai Sąjungai naudingų 
rezultatų;

Specialaus sprendimų priėmimo metodo, Sąjungos metodo, kaip institucijų tarpusavio 
pusiausvyros pagrindo, stiprinimas

3. pritaria tam, kad pagrindiniai Bendrijos metodo elementai – Komisijos iniciatyvos teisė ir 
bendras Europos Parlamento ir Tarybos sprendimų priėmimas – išliko ir pagal Lisabonos sutartį 
jie sustiprinami tiek, kad:

– Europos Vadovų Taryba tampa institucija, kurios ypatingas vaidmuo būti Sąjungos 
varomąja jėga ir teikti Sąjungai orientaciją sustiprinamas, tokiu būdu nustatant Sąjungos 
strateginius tikslus ir prioritetus, nesikišant į Sąjungos teisėkūros ir biudžetinių įgaliojimų 
įprastinį vykdymą;

– Komisija patvirtinama atlikti „variklio“, kuris „gena pirmyn“ Europos veiklą, vaidmenį, taip 
užtikrinant, kad Komisijos teisėkūros iniciatyvos monopolis išliktų nepaliestas (ir net 
sustiprintas), ypač biudžeto procedūros srityje;

– Europos Parlamento galios, sudarančios teisėkūros įgaliojimų dalį, padidinamos, nes 
įprastinė teisėkūros procedūra (taip bus vadinama dabartinė bendro sprendimo procedūra) 
tampa pagrindine taisykle (nebent Sutartyse nurodoma, kad turi būti taikoma speciali 
teisėkūros procedūra) ir išplečiama beveik visoms Europos teisės sritims, įskaitant 
teisingumą ir vidaus reikalus;

– Tarybos, kaip kitos teisėkūros valdžios dalies, vaidmuo patvirtinamas ir išsaugomas – nors ir 
su tam tikra persvara keliose svarbiose srityse – ypač dėl to, kad Lisabonos sutartyje 
išaiškinama, jog Europos Vadovų Taryba nevykdo teisėkūros funkcijų;

– naujoji biudžeto procedūra greičiausiai bus pagrįsta bendro sprendimo priėmimo procesu, 
kuriame lygiomis teisėmis dalyvaudami Europos Parlamentas ir Taryba priims sprendimą 
dėl visų rūšių išlaidų, ir Europos Parlamentas bei Taryba taip pat kartu spręs dėl 
daugiametės finansinės programos (abiem atvejais Komisijos iniciatyva);

– dėl įstatymo galią turinčių ir deleguotųjų teisės aktų atskyrimo, taip pat Komisijos specialaus 
vykdomojo vaidmens pripažinimo, abiem teisėkūros valdžios dalims vienodai 
kontroliuojant, pagerės Europos teisės kokybė; pabrėžia naująjį Parlamento vaidmenį 
suteikiant įgaliojimus Komisijai ir kontroliuojant perduotų ir vykdomųjų aktų įgyvendinimą;

– dėl Sąjungos įgaliojimų sudaryti sutartis, Komisijai (būtinai kartu su Komisijos pirmininko 
pavaduotoju (vyriausiuoju įgaliotiniu)) pripažįstami įgaliojimai vesti derybas ir reikės 
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Europos Parlamento pritarimo beveik visais atvejais, kad Taryba sudarytų tarptautinius 
susitarimus;

4. džiaugiasi, kad pagal Lisabonos Sutartį nustatyta, jog Europos Vadovų Taryba gali bendru 
sutarimu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, jei tam neprieštarauja nacionaliniai 
parlamentai, išplėsti sprendimų priėmimą kvalifikuota balsų dauguma ir įprastinę teisėkūros 
procedūrą į sritis, kurioms šie būdai dar netaikomi;

5. pabrėžia, kas iš esmės šios jungiančios išlygos parodo tikrą tendenciją siekti kuo platesnio 
Sąjungos metodo taikymo, taigi ragina Europos Vadovų Tarybą visapusiškai išnaudoti šias 
galimybes, kurios teikiamos pagal Sutartį;

6. ir toliau laikosi nuomonės, kad siekiant visapusiškai pasinaudoti visomis institucinėmis ir 
procedūrinėmis naujovėmis, kurios bus taikomos pagal Lisabonos sutartį, būtinas nuodugnus 
nuolatinis institucijų, dalyvaujančių skirtingose procedūrose, bendradarbiavimas, visapusiškai 
pasinaudojant naujomis priemonėmis, numatytomis Sutartyje, visų pirma tarpinstituciniais 
susitarimais;

Europos Parlamentas

7. labai džiaugiasi, kad Lisabonos Sutartyje Europos Parlamentas visiškai pripažįstamas kaip viena 
iš dviejų Sąjungos teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijų, tuo pat metu pripažįstant ir jo 
vaidmenį priimant daugelį politinių sprendimų, svarbių Sąjungos gyvenimui, taip pat jo 
politinės kontrolės funkcijos sustiprintos ir net išplėstos, nors ir mažesniu mastu, į BUSP sritį;

8. pabrėžia, kad dėl šio Europos Parlamento vaidmens pripažinimo būtina, jog kitos institucijos 
visapusiškai bendradarbiautų, o būtent tinkamu laiku teiktų Parlamentui visus dokumentus, 
būtinus jo funkcijoms atlikti vienodomis sąlygomis su Taryba, taip pat Parlamentas privalo 
turėti galimybę dalyvauti atitinkamose kitų institucijų darbo grupėse ir posėdžiuose vienodomis 
sąlygomis su kitais sprendimų priėmimo procedūros dalyviais; ragina šias tris institucijas 
numatyti tarpinstitucinių susitarimų sudarymą, siekiant susisteminti gerąją patirtį šiose srityse, 
kad būtų pasiektas tinkamiausias šių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas;

9. toliau laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas pats turi įvykdyti būtinas vidines reformas, 
kad pritaikytų savo institucijos struktūras, savo darbą ir darbo metodus naujai kompetencijai ir 
didesniems planavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikalavimams, kylantiems iš 
Lisabonos sutarties1; susidomėjęs laukia darbo grupės Parlamento veiklos reformos klausimais 
išvadų ir primena, kad jo kompetentingas komitetas šiuo metu dirba Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių reformos srityje, kad šios taisyklės būtų pritaikytos Lisabonos sutarčiai2;

10. džiaugiasi, kad Lisabonos Sutartyje iniciatyvos teisė, susijusi su sutarčių peržiūra, išplečiama ir 
suteikiama ir Europos Parlamentui, pripažįsta, kad Parlamentas turi teisę dalyvauti konvento 
darbe ir kad jo sutikimas būtinas, jei Europos Vadovų Taryba mano, kad nėra priežasčių 
sušaukti konventą; mano, kad šis pripažinimas rodo, jog naudinga pripažinti, kad Europos 
Parlamentas turi teisę visapusiškai dalyvauti tarpvyriausybinėje konferencijoje (angl. IGC) 

                                               
1 J. Leineno pranešimo projektas dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos 

sutartį (PE 407.780 v02-00).
2 R. Corbetto pranešimo projektas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros (PE 405.935 

v03-00).
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tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Komisija; mano, kad remiantis dviejų ankstesnių 
tarpvyriausybinių konferencijų patirtimi tarpinstituciniais susitarimais ateityje galima būtų 
nustatyti tarpvyriausybinės konferencijos organizavimo gaires, ypač susijusias su Europos 
Parlamento dalyvavimu ir skaidrumo klausimais;

11. atsižvelgia į laikinuosius susitarimus, susijusius su Europos Parlamento sudėtimi; mano, kad 
siekiant įgyvendinti šiuos susitarimus reikės pakeisti pirminę teisę; ragina valstybes nares 
pritaikyti visas būtinas nacionalines teisines nuostatas, kad būtų galima iš anksto išrinkti 18 
papildomų Parlamento narių 2009 m. birželio mėn. rinkimuose ir šie nariai turėtų galimybę 
dalyvauti Europos Parlamento posėdžiuose stebėtojų teisėmis nuo tos dienos, kai įsigalios 
Lisabonos sutartis; vis dėlto primena, kad šiems papildomiems Parlamento nariams bus 
suteiktos visos  teisės sutartą dieną ir kai bus įvykdytos visos pirminės teisės pakeitimų 
ratifikavimo procedūros; primena Tarybai, kad Parlamentui pagal Lisabonos sutartį (ESS 14 
straipsnio 2 dalį) bus suteiktos svarbios iniciatyvos ir sutikimo teisės, susijusios su Parlamento 
sudėtimi, ir kad jis pasirengęs visapusiškai jomis naudotis;

Europos Vadovų Tarybos vaidmuo

12. mano, kad oficialiai pripažinus Europos Vadovų Tarybą kaip atskirą savarankišką instituciją,
turinčią konkrečią kompetenciją, aiškiai apibrėžtą Sutartyse, kartu Europos Vadovų Tarybos 
vaidmuo turi būti nukreipiamas į pagrindinę užduotį atlikti būtinosios politinės varomosios 
jėgos vaidmenį ir nustatyti Sąjungos veiksmų bendrąją orientaciją ir tikslus;

13. taip pat džiaugiasi, kad Lisabonos sutartyje detalizuojamas esminis Europos Vadovų Tarybos 
vaidmuo, susijęs ir su Sutarčių peržiūra, ir su tam tikrais sprendimais, ypač svarbiais Sąjungos 
politiniam gyvenimui, pvz., dėl kandidatūrų į svarbiausias politines pareigas, politinių kliūčių 
vykdant įvairias sprendimų priėmimo procedūras įveikimo ir lankstumo priemonių naudojimo, 
kuriuos priėmė Europos Vadovų Taryba arba kurie priimti jai dalyvaujant;

14. pabrėžia ypatingą vadovaujamąjį vaidmenį, kurį turės atlikti Europos Vadovų Taryba išorės 
veiksmų srityje, ypač veiksmų, susijusių su BUSP, ir šiais klausimais Tarybos užduotys, 
susijusios su strateginių interesų atpažinimu, šios politikos tikslų nustatymu ir bendrųjų gairių 
apibrėžimu, yra itin svarbios; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad rengiant Europos Vadovų 
Tarybos darbą šioje srityje visų pirma būtinas aktyvus Tarybos, Komisijos pirmininko ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) dalyvavimas;

15. toliau mano, kad būtinybė pagerinti tarpinstitucinį Europos Parlamento ir Europos Vadovų 
Tarybos bendradarbiavimą rodo, jog reikia sudaryti tinkamiausias sąlygas, kuriomis Europos 
Parlamento pirmininkas dalyvautų Europos Vadovų Tarybos diskusijose, ir šią problemą 
tikriausiai galima išspręsti priėmus politinį susitarimą dėl šių dviejų institucijų santykių; mano, 
kad būtų naudinga, jei Europos Vadovų Taryba kaip nors įformintų šias sąlygas savo vidaus 
darbo tvarkos taisyklėse;

Nustatytas pirmininkavimas Europos Vadovų Tarybai

16. džiaugiasi, kad nustatytas ilgalaikis pirmininkavimas Europos Vadovų Tarybai, nes tai padės 
užtikrinti didesnį šios institucijos darbo, taigi ir Sąjungos veiksmų tęstinumą, veiksmingumą ir 
darną; pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai kaip įmanoma greičiau turėtų būti paskirtas 
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, kad būtų išlaikytas ryšys tarp naujai išrinkto Parlamento 
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kadencijos trukmės ir naujosios Komisijos įgaliojimų laikotarpio;

17. pabrėžia tą esminį vaidmenį, kurį Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atliks Sąjungos 
instituciniame gyvenime, ne kaip Europos Sąjungos prezidentas (jis arba ji nebus tokiu 
prezidentu), bet kaip Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, atsakingas už tolesnį Tarybos darbo 
vykdymą, užtikrinantis pasirengimą Europos Vadovų Tarybos darbui ir šio darbo tęstinumą, 
skatinantis Europos Vadovų Tarybos narių sutarimą, teikiantis pranešimus Europos Parlamentui 
ir savo lygmeniu, nepažeisdamas Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) 
funkcijų, atstovaujantis Sąjungai išorėje klausimais, susijusiais su BUSP;

18. primena, kad pasirengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimams ir jos darbo tęstinumą turi 
užtikrinti Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku 
ir remdamasis Bendrųjų reikalų tarybos darbu, o tam reikia abipusių Europos Vadovų Tarybos 
pirmininko ir Bendrųjų reikalų tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ryšių ir glaudaus 
bendradarbiavimo;

19. mano, kad atsižvelgiant į tai svarbu, jog Europos Vadovų tarybos pirmininko ir Komisijos 
pirmininko, rotacijos būdu pirmininkaujančios valstybės narės ir, kiek tai susiję su Sąjungos 
išoriniu atstovavimu BUSP klausimais, Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo 
įgaliotinio) santykiai būtų darnūs ir pagrįsti bendradarbiavimu;

20. primena, kad nors Lisabonos Sutartyje numatyta, jog Europos Vadovų Tarybai padės Tarybos 
generalinis sekretoriatas, konkrečios Europos Vadovų Tarybos išlaidos turi būti nustatytos 
atskiroje biudžeto dalyje ir turi apimti konkrečius asignavimus Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkui (-ei), kuriam (arba kuriai) turės padėti jo (arba jos) kabinetas, kuris turėtų būti 
įsteigtas tinkamomis sąlygomis;

Taryba

21. džiaugiasi priemonėmis, numatytomis Lisabonos sutartyje siekiant atsižvelgti į Tarybos kaip 
Sąjungos teisėkūros ir biudžetinės valdžios antrosios dalies vaidmenį, kur Taryba, nors vis dar 
vyraudama kai kuriose srityse, turi kartu su Europos Parlamentu priimti daugumą sprendimų 
institucinėje sistemoje, kuri palaipsniui išsivystė pagal dvejų parlamento rūmų modelį;

22. pabrėžia esminį vaidmenį, kuris pagal Lisabonos sutartį suteikiamas Bendrųjų reikalų tarybai –
taigi ir jos pirmininkui – siekiant užtikrinti įvairios sudėties Tarybos darbo nuoseklumą ir 
tęstinumą, taip pat pasirengimą Europos Vadovų Tarybos darbui ir šio darbo tęstinumą 
(bendradarbiaujant su jos pirmininku ir Komisijos pirmininku);

23. pabrėžia ypatingą Tarybos vaidmenį rengiant, apibrėžiant ir įgyvendinant BUSP, ragina 
sustiprinti Bendrųjų reikalų tarybos ir Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo 
įgaliotinio), kaip Užsienio reikalų tarybos pirmininko, veiklos koordinavimą, taip pat šių 
pareigūnų ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos koordinavimą;

24. išreiškia įsitikinimą, kad norint atskirti Bendrųjų reikalų tarybos ir Užsienio reikalų tarybos 
vaidmenis, kaip numatyta Lisabonos sutartyje, reikia skirtingų šių dviejų Tarybų sudėčių, ypač 
kad dėl platesnės Sąjungos išorės santykių sampratos, nei numatyta Sutartyse, pakeistose 
Lisabonos sutartimi, pasidarys vis sunkiau naudotis bendru mandatu abiejose Tarybose; taigi 
mano, kad pageidautina, jog užsienio reikalų ministrai pirmiausia skirtų dėmesį Užsienio reikalų 
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tarybos veiklai;

25. atsižvelgdamas į tai, mano, kad valstybės narės, kuri perima pirmininkavimą Tarybai, ministrui 
pirmininkui arba valstybės vadovui gali prireikti asmeniškai vadovauti Bendrųjų reikalų tarybai 
ir užtikrinti tinkamą Bendrųjų reikalų tarybos, kaip organo, atsakingo už įvairios sudėties 
Tarybos darbo koordinavimą ir sprendimus dėl prioritetų bei konfliktų, šiuo metu pernelyg 
lengvai perduodamų spręsti Europos Vadovų Tarybai, darbą;

26. pripažįsta didžiulius sunkumus, susijusius su galimu įvairios sudėties Tarybos darbo 
koordinavimo sutrikimu, kurie gali atsirasti dėl naujos pirmininkavimo sistemos, ir pabrėžia, 
kad siekiant išvengti šių pavojų labai svarbūs naujieji nuolatiniai 18 mėnesių dirbantys trejetai
(iš trijų pirmininkaujančių valstybių narių sudarytos grupės), kurie tuo pat metu pirmininkaus 
įvairios sudėties Tarybai (išskyrus Užsienio reikalų tarybą ir Euro grupę) ir Nuolatinių atstovų 
komitetui (angl. COREPER), siekiant užtikrinti Tarybos kaip visumos veikimo darną, 
nuoseklumą ir tęstinumą, taip pat užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, reikalingą, kad 
teisėkūros ir biudžetinės procedūros vyktų sklandžiai priimant sprendimus kartu su Europos 
Parlamentu;

27. mano, kad būtina, jog šie trejetai plėtotų intensyvų ir nuolatinį bendradarbiavimą, 
pasinaudodami savo bendru mandatu; pabrėžia, kad Sąjungos veikimui svarbi kiekvieno iš šių 
18 mėnesių dirbsiančių trejetų bendra darbo programa, kaip išsamiai apibūdinama šios 
rezoliucijos 51 straipsnyje; ragina minėtuosius trejetus per plenarinį posėdį prasidėjus bendram 
trejeto mandatui pristatyti Parlamentui savo bendrą darbo programą, kurioje be kitų dalykų būtų 
jų pasiūlymai dėl diskusijų teisės aktų klausimais terminų;

28. mano, kad valstybės narės, perimančios pirmininkavimą Tarybai, ministras pirmininkas arba 
valstybės vadovas turės atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrindamas visos pirmininkaujančios 
grupės sanglaudą ir įvairios sudėties Tarybos darbo darną, taip pat užtikrindamas būtiną 
koordinaciją Europos Vadovų Taryboje, ypač susijusią su pasirengimu Europos Vadovų 
Tarybos darbui ir šio darbo tęstinumu;

29. taip pat pabrėžia, kad valstybės narės, rotacijos tvarka perimančios pirmininkavimą Tarybai, 
ministras pirmininkas arba valstybės vadovas turi pagal privilegiją dalyvauti Europos 
Parlamento diskusijose, susijusiose su pirmininkaujančios valstybės narės veikla; mano, kad jis 
(arba ji) turi būti pakviestas (-a) kreiptis į Parlamentą plenariniame posėdyje, pristatyti 
Parlamentui atitinkamą pirmininkaujančios valstybės narės veiklos programą ir aplinkybių bei 
rezultatų, registruotų per šešių mėnesių valstybės narės pirmininkavimo laikotarpį, ataskaitą, 
taip pat pateikti diskusijoms bet kokius kitus svarbius politinius klausimus, kilusius jo (arba jos) 
pirmininkavimo mandato galiojimo laikotarpiu;

30. pabrėžia, kad šiuo metu problemos susijusios su Sąjungos raida, saugumo ir gynybos klausimai 
vis dar sudaro neatskiriamą BUSP dalį, ir mano, kad kaip tokie jie ir turėtų likti priskirti 
Užsienio reikalų tarybos, kuriai pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas (vyriausiasis 
įgaliotinis), kompetencijai, jei reikia, papildomai dalyvaujant gynybos ministrams;

Komisija

31. džiaugiasi, kad vėl patvirtintas Komisijos kaip varomosios jėgos vaidmuo, susijęs su tolesniu 
Sąjungos veiksmų vykdymu, panaudojant:



DV\779820LT.doc 103/370 PE423.766

LT

– jos netikro monopolio teisėkūros iniciatyvų srityje pripažinimą, ir šis monopolis išplečiamas 
visoms Sąjungos veiklos sritims, išskyrus BUSP, ir ypač sustiprinamas finansinių klausimų 
srityje;

– jos vaidmens, susijusio su dviejų teisėkūros ir biudžetinės valdžios dalių sutarimo 
palengvinimu, sustiprinimą;

– jos kaip Sąjungos vykdytojos vaidmens sustiprinimą, kai įgyvendinat Europos Sąjungos 
teisės nuostatas reikia bendro požiūrio, o Taryba prisiima šį vaidmenį tik BUSP klausimais 
ir tinkamai pagrįstais atvejais, nurodytais teisės aktuose;

32. taip pat pritaria tam, jog sustiprinama pirmininko pozicija Komisijos narių kolegijoje, ypač 
susijusi su Komisijos narių institucine atskaitomybe jam arba jai ir vidine Komisijos 
organizacija, ir tai sudaro sąlygas, reikalingas jo arba jos vadovavimui Komisijai sustiprinti ir 
Komisijos sanglaudai sutvirtinti; mano, kad šis sustiprinimas galėtų būti net dar didesnis 
atsižvelgiant į valstybių ar vyriausybių vadovų susitarimą išlaikyti po vieną Komisijos narį iš 
kiekvienos valstybės narės;

Europos Komisijos pirmininko rinkimai

33. pabrėžia, kad tai, jog Europos Komisijos pirmininką rinks Europos Parlamentas, remdamasis 
Europos Vadovų Tarybos pasiūlymu, suteiks jo (arba jos) paskyrimui ryškų politinį atspalvį;

34. pabrėžia, kad šie rinkimai padidins Komisijos pirmininko demokratinį teisėtumą ir sustiprins jo 
(arba jos) poziciją ir Komisijoje, t. y. vidinę (susijusią su kompetencija vidinių santykių su kitais 
Komisijos nariais srityje), ir tarpinstitucinių santykių srityje apskritai;

35. mano, kad šis padidėjęs Komisijos pirmininko teisėtumas bus naudingas ir visai Komisijai, nes 
išaugs Komisijos kompetencija elgtis kaip bendrųjų Europos interesų rėmėja ir Europos 
veiksmų varomoji jėga;

36. todėl primena, kad tai, jog kandidatą į Komisijos pirmininkus gali pasiūlyti Europos Vadovų 
Taryba kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas išrenka šį kandidatą visų 
Parlamento narių balsų dauguma, yra dar viena paskata visiems dalyvaujantiems šiame procese 
plėtoti būtiną dialogą siekiant užtikrinti sėkmingą proceso baigtį;

37. primena, kad pagal Lisabonos sutartį Europos Vadovų Taryba turi atsižvelgti į Europos 
Parlamento rinkimus ir, prieš paskirdama kandidatą, surengti tinkamas konsultacijas, kurios 
nepriskiriamos oficialiam šių dviejų institucijų bendravimui; dar kartą primena, kad prie 
tarpvyriausybinės konferencijos, kuri priėmė Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto pridėtoje 11 
deklaracijoje1, atsižvelgiant į tai, raginama rengti Europos Parlamento ir Europos Vadovų 
Tarybos atstovų konsultacijas tinkamiausiu būdu;

38. siūlo, kad Europos Vadovų Taryba suteiktų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui mandatą
(vienam arba su delegacija) rengti šias konsultacijas, kad jis (arba ji) konsultuotųsi su Europos 
Parlamento pirmininku siekiant organizuoti būtinus susitikimus su kiekvienos Europos 
Parlamento politinės frakcijos vadovu, gal net kartu su Europos politinių partijų vadovais (arba 
delegacijomis), ir kad po konsultacijų Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pateiktų ataskaitą 

                                               
1 11 deklaracija, susijusi su Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis.
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Europos Vadovų Tarybai;

Kandidatūrų siūlymo procesas

39. mano, kad, kaip numatyta prie minėtojo Baigiamojo akto pridėtoje 6 deklaracijoje, parenkant 
kandidatus, galinčius eiti Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) pareigas, reikėtų visų pirma deramai 
atsižvelgti į kandidatų tinkamą kompetenciją; taip pat pripažįsta, kaip numatyta prie minėtojo 
Baigiamojo akto pridėtoje 6 deklaracijoje, kad reikia deramai atsižvelgti į būtinybę gerbti 
Sąjungos ir jos valstybių narių geografinę ir demografinę įvairovę;

40. taigi mano, kad, paskiriant kandidatus į svarbiausias politines pareigas Europos Sąjungoje, 
valstybės narės ir Europos politinės šeimos turėtų atsižvelgti ne tik į geografinės ir 
demografinės pusiausvyros kriterijų, numatytą Lisabonos sutartyje, bet taip pat į kriterijus, 
pagrįstus politine ir lyčių pusiausvyra;

41. atsižvelgdamas į tai, mano, kad būtų geriausia, jei kandidatų paskyrimo procesas prasidėtų po 
Europos Parlamento rinkimų, kad būtų atsižvelgiama į rinkimų rezultatus, kurie turės lemiamos 
reikšmės pasirenkant Komisijos pirmininką; atkreipia dėmesį į tai, kad tik po jo (arba jos) 
rinkimų bus galima užtikrinti būtiną pusiausvyrą;

42. taigi kaip galimą modelį siūlo toliau pateikiamą kandidatų paskyrimo tvarką ir tvarkaraštį, dėl 
kurių galėtų susitarti Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba:

– 1-oji ir 2-oji savaitės po Europos rinkimų: Europos Parlamento politinių frakcijų 
patvirtinimas;

– 3-ioji savaitė po rinkimų: Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Parlamento 
pirmininko konsultacijos, o po jų atskiri Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir politinių 
frakcijų pirmininkų (gal ir su Europos politinių partijų pirmininkais arba ribotomis 
delegacijomis) susitikimai;

– 4-oji savaitė po rinkimų: Europos Vadovų Taryba, atsižvelgdama į minėtųjų konsultacijų 
rezultatus, paskelbia kandidatą į Komisijos pirmininkus;

– 5-oji ir 6-oji savaitės po rinkimų: kandidato į Komisijos pirmininkus bendravimas su 
politinėmis frakcijomis; kandidato pareiškimai ir jo (arba jos) politinių gairių pristatymas 
Europos Parlamentui; Europos Parlamento balsavimas dėl kandidato į Komisijos 
pirmininkus;

– liepa, rugpjūtis, rugsėjis: išrinktasis Komisijos pirmininkas susitaria su Europos Vadovų 
Taryba dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) paskyrimo ir pasiūlo 
paskirtųjų Komisijos narių sąrašą (įskaitant Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį 
įgaliotinį));

– rugsėjis: Europos Vadovų Taryba patvirtina paskirtųjų Komisijos narių sąrašą (įskaitant 
Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį įgaliotinį));

– rugsėjis, spalis: paskirtųjų Komisijos narių ir Komisijos pirmininko pavaduotojo 
(vyriausiojo įgaliotinio) klausymai Europos Parlamente;
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– spalis: Komisijos narių kolegijos ir jų programos pristatymas Europos Parlamentui; 
balsavimas dėl visos kolegijos (įskaitant Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį
įgaliotinį)); Europos Vadovų Taryba patvirtina naująją Komisiją; naujoji Komisija pradeda 
eiti savo pareigas;

– lapkritis: Europos Vadovų Taryba paskiria Europos Vadovų Tarybos pirmininką;

43. pabrėžia, kad pasiūlytoji įvykių eiga bet kuriuo atveju turėtų būti taikoma nuo 2014 m.;

44. mano, kad dėl galimo Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. pabaigoje reikėtų Europos 
Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento susitarimo siekiant užtikrinti, jog bet kuriuo atveju 
renkant kitos Komisijos pirmininką ir skiriant kitos Komisijos narius būtų atsižvelgiama į 
svarbiausius naujus įgaliojimus, kurie pagal Lisabonos sutartį suteikiami Europos Parlamentui 
šiais klausimais;

45. mano, kad jei Europos Vadovų Taryba pradėtų naujos Komisijos pirmininko kandidato iškėlimo 
procedūrą nedelsiant po 2009 m. birželio mėn. Europos rinkimų1, ji turėtų tinkamai atsižvelgti į 
būtinus terminus, kad naujai išrinktų politinių frakcijų atstovų politinių konsultacijų procedūra, 
kaip numatyta Lisabonos sutartyje, galėtų būti atlikta neoficialiai; mano, kad šiomis 
aplinkybėmis būtų išlaikyta jo naujųjų išimtinių teisių esmė, ir Europos Parlamentas galėtų imtis 
Komisijos pirmininko kandidatūros tvirtinimo;

46. pabrėžia, kad, bet kuriuo atveju, skiriant naująją kolegiją procedūra turėtų būti pradedama tik po 
to, kai bus žinomi antrojo referendumo Airijoje rezultatai; atkreipia dėmesį į tai, kad šios 
institucijos turėtų būti gerai susipažinusios su būsimomis teisinėmis sąlygomis, kuriomis 
Komisija vykdys savo įgaliojimus, ir turėtų tinkamai atsižvelgti į savo atitinkamus įgaliojimus 
procedūros metu, taip pat į naujosios Komisijos sudėtį, struktūrą ir kompetenciją; jei minėtojo 
referendumo rezultatai bus teigiami, Europos Parlamentas turėtų patvirtinti naująją kolegiją
(įskaitant Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį įgaliotinį)) tik 
tada, kai įsigalios Lisabonos sutartis;

47. primena, kad, jei antrojo referendumo Airijoje rezultatai nebus teigiami, Nicos sutartis bet 
kuriuo atveju bus visapusiškai taikoma ir kad kitos sudėties Komisija turės būti sudaryta 
remiantis nuostatomis, pagal kurias Komisijos narių skaičius bus mažesnis negu valstybių narių 
skaičius; primena, kad taip atsitikus Europos Vadovų Taryba turės priimti sprendimą dėl 
konkretaus šios sumažintos Komisijos narių skaičiaus; pabrėžia Europos Parlamento politinę 
valią užtikrinti, kad šių nuostatų būtų griežtai laikomasi;

Programavimas

48. mano, kad programavimas ir strateginiu, ir operatyviuoju lygmenimis bus itin svarbus siekiant 
užtikrinti Sąjungos veiksmų efektyvumą ir nuoseklumą;

49. taigi džiaugiasi, kad Lisabonos sutartyje aiškiai raginama planuoti, nes tai būdas sustiprinti 
Sąjungos pajėgumą veikti, ir siūlo, kad tuo pačiu metu būtų atliktas programavimo darbas 
atsižvelgiant į šias gaires:

                                               
1 Kaip nustatyta deklaracijoje dėl naujos Komisijos paskyrimo, dėl kurios susitarta 2008 m. gruodžio 11 ir 12 

dienomis.
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– Europos Parlamentas ir Komisija turėtų susitarti dėl teisėkūros sutarties ar programos, 
remdamiesi bendrais strateginiais tikslais ir prioritetais, kuriuos pristatys Komisija savo 
mandato galiojimo pradžioje, ir tai turėtų būti bendrų diskusijų su Europos Parlamentu ir 
Taryba tema, siekiant šių trijų institucijų supratimo (gal įforminto kaip specialus 
tarpinstitucinis susitarimas, net jei jis nebus teisiškai privalomas) bendrų tikslų ir prioritetų 
penkerių metų kadencijos laikotarpiu klausimais;

– remdamasi šia sutartimi ar programa Komisija turėtų toliau plėtoti savo mintis dėl finansinio 
programavimo ir iki po rinkimų einančių metų birželio mėn. pabaigos pateikti savo 
pasiūlymus dėl penkerių metų daugiametės finansinės programos (kartu su teisėkūros 
pasiūlymų, kurių reikia siekiant pradėti vykdyti atitinkamas programas, sąrašu), kurią iki tų 
pačių metų pabaigos (arba vėliausiai iki kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigos) turėtų 
apsvarstyti ir patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas, laikydamiesi tvarkos, numatytos 
Sutartyse;

– taip Sąjunga galėtų turėti penkerių metų daugiametę finansinę programą, kuri būtų parengta 
ir galėtų įsigalioti prasidėjus N+2 (ar N+3) metams1, taigi kiekvienam Europos Parlamentui 
ir kiekvienai Komisijai būtų suteikta galimybė priimti sprendimą dėl savo pačių programų;

50. mano, kad pereinant prie šios finansinio ir politinio programavimo penkmečiais sistemos reikės 
pratęsti dabartinę finansinę programą, esančią Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo2 , iki 2015/2016 m. pabaigos ir ją pakoreguoti, o kita 
programa turėtų įsigalioti iki 2016/2017 m. pradžios3;

51. siūlo, kad remiantis šia teisėkūros sutartimi arba programa ir atsižvelgiant į daugiametę 
finansinę programą:

– Komisija turėtų pristatyti savo metinę darbo ir teisėkūros programą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kad įvyktų bendros diskusijos ir Komisija galėtų įrašyti būtinus pakeitimus;

– Bendrųjų reikalų taryba, tardamasi su Europos Parlamentu, turėtų patvirtinti bendrą 
operatyvinę kiekvienos trijų pirmininkaujančių valstybių narių grupės veiklos programą, 
apimančią jų 18-os mėnesių trukmės įgaliojimų laikotarpį, kuri būtų gairės kiekvienai 
atskirai pirmininkaujančiai valstybei narei sudarant atitinkamą šešis mėnesius truksiančio 
pirmininkavimo laikotarpio veiklos programą;

Išorės santykiai

52. pabrėžia naujo masto, kuris pagal Lisabonos sutartį suteikiamas visos Sąjungos išorės 
veiksmams, svarbą, įskaitant BUSP, kurie kartu su Sąjungos juridiniu asmeniu ir įdiegiamomis 
šiai sričiai svarbiomis institucinėmis naujovėmis (pvz., dvejas pareigas atliksiančio Komisijos 
pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) pareigybės ir Europos išorės veiksmų tarnybos
(EIVT) įsteigimas), galėtų būti svarbiausi veiksniai, kurie darytų įtaką tam, kad Sąjungos 
veiksmai šioje srityje būtų nuoseklūs ir veiksmingi ir kad labai padidėtų jos kaip pasaulio 

                                               
1 N – Europos Parlamento rinkimų metai.
2 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 

biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (OL C 139, 2006 6 14, p. 1).
3 R. Böge pranešimas dėl 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros (INI/2008/2055) 

ir C. Guy-Quint pranešimas dėl Lisabonos sutarties finansinių aspektų (INI/2008/2054). 
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veikėjos pastebimumas;

53. primena, kad visuose sprendimuose išorės veiksmų klausimais turi būtų nurodomas teisinis 
pagrindas, pagal kurį jie patvirtinti, kad būtų galima lengviau nustatyti procedūrą, kurios buvo 
laikomasi priimant minėtuosius sprendimus, ir procedūrą, kurios reikia laikytis juos 
įgyvendinant;

Komisijos pirmininko pavaduotojas (vyriausiasis įgaliotinis)

54. mano, kad dvejas pareigas atliekančio Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo 
įgaliotinio) pareigybės įsteigimas – svarbus žingsnis siekiant užtikrinti visų Sąjungos išorės 
veiksmų nuoseklumą, veiksmingumą ir pastebimumą;

55. pabrėžia, kad Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį įgaliotinį) privalo paskirti Europos 
Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma ir gavusi Komisijos pirmininko pritarimą, taip pat 
Europos Parlamentas turi patvirtinti jį kaip Komisijos pirmininko pavaduotoją, kartu su visa 
Komisijos narių kolegija; ragina Komisijos pirmininką užtikrinti, kad Komisija, atsižvelgdama į 
tai, visapusiškai vykdytų savo pareigas, turėdama mintyje, kad Komisijos pirmininko 
pavaduotojas, kuris yra ir vyriausiasis įgaliotinis, atliks labai svarbų vaidmenį užtikrinant 
kolegijos sanglaudą ir gerą darbą ir kad Komisijos pirmininko politinė ir institucinė pareiga yra 
užtikrinti, jog minėtasis pavaduotojas turėtų kompetenciją, reikalingą kolegijai integruoti; taip 
pat pabrėžia, kad Europos Vadovų Taryba privalo suprasti šį Komisijos pirmininko pavaduotojo 
(vyriausiojo įgaliotinio) vaidmens aspektą ir privalo atlikti visus veiksmus nuo pat procedūros 
pradžios iki būtinų konsultacijų su Komisijos pirmininku, siekiant užtikrinti sėkmingą 
procedūros pabaigą; primena, kad Europos Parlamentas visapusiškai pasinaudos savo sprendimo 
teise dėl politinių ir institucinių paskirto Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo 
įgaliotinio) gebėjimų pagal savo įgaliojimus, susijusius su naujos Komisijos paskyrimu;

56. pabrėžia, kad Europos išorės veiksmų tarnyba atliks pagrindinį vaidmenį remdama Komisijos 
pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) veiklą ir bus svarbiausia siekiant naujo 
integruoto požiūrio į Sąjungos išorės veiksmus sėkmės; pabrėžia, kad dėl naujos tarnybos 
įsteigimo reikės oficialaus Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) 
pasiūlymo, kurį bus galima gauti tik tada, jei jis (arba ji) pradės eiti savo pareigas, ir kurį gali 
patvirtinti tik Taryba po to, kai gaus Europos Parlamento nuomonę ir Komisijos sutikimą; 
skelbia, kad ketina visapusiškai pasinaudoti savo biudžetiniais įgaliojimais, susijusiais su 
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimu;

57. pabrėžia, kad Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) uždaviniai ypač 
sunkūs ir dėl jų reikės didesnio koordinavimo su kitomis institucijomis, ypač su Komisijos 
pirmininku, kuriam jis (arba ji) bus politiškai atskaitingas (-a) išorės santykių sričių, 
patenkančių į Komisijos kompetenciją, klausimais, su rotacijos tvarka Tarybai 
pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis ir su Europos Vadovų Tarybos pirmininku;

58. pabrėžia, kad tikslų, dėl kurių buvo įsteigta Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo 
įgaliotinio) pareigybė, pasiekimas labai priklausys nuo Komisijos pirmininko ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) politinio pasitikėjimo santykių, taip pat nuo 
Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) gebėjimo veiksmingai 
bendradarbiauti su Europos Vadovų Tarybos pirmininku, rotacijos tvarka Tarybai 
pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis ir su kitais Komisijos nariais, kurių veiklą jis (arba 
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ji) privalės koordinuoti, vykdydamas (-a) specialius įgaliojimus, susijusius su Sąjungos išorės 
veiksmais;

59. ragina Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją (vyriausiąjį įgaliotinį) visapusiškai 
pasinaudoti galimybe pateikti bendras iniciatyvas užsienio santykių srityje, siekiant sustiprinti 
skirtingų Sąjungos išorės veiksmų sričių sąryšį ir išplėsti galimybę, kad šias iniciatyvas 
patvirtintų Taryba, ypač atsižvelgdama į BUSP; todėl pabrėžia, kad būtina vykdyti parlamentinę 
užsienio ir saugumo politikos priemonių priežiūrą;

60. toliau mano, kad būtina, jog būtų imamasi tam tikrų praktinių priemonių siekiant palengvinti 
Komisijos pirmininko pavaduotojo (vyriausiojo įgaliotinio) užduotis:

– Komisijos pirmininko pavaduotojas (vyriausiasis įgaliotinis) turėtų siūlyti skirti specialius 
atstovus, turinčius aiškius įgaliojimus, apibrėžtus pagal Europos Sąjungos sutarties 33 
straipsnį, kad minėtieji atstovai padėtų jam (arba jai) konkrečiose jo (arba jos) 
kompetencijos srityse BUSP klausimais (šiuos specialius atstovus, kuriuos paskirtų Taryba, 
taip pat turėtų išklausyti Europos Parlamentas ir jie turėtų reguliariai informuoti Europos 
Parlamentą apie savo veiklą);

– jis (arba ji) turėtų kuo labiau koordinuoti savo veiklą kitose nei BUSP srityse su Komisijos 
nariais, atsakingais už šias sritis, ir esant reikalui turėtų jiems (arba joms) perleisti savo 
Europos Sąjungos tarptautinio atstovavimo funkcijas šiose srityse;

– jei Komisijos pirmininko pavaduotojas (vyriausiasis įgaliotinis) negali atvykti, jis  (arba ji) 
turėtų nuspręsti, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdamas (-a) į užduotis, kurias reikės 
atlikti, kas jį (arba ją) pavaduos;

Atstovavimas

61. mano, kad pagal Lisabonos sutartį nustatoma veiksminga, nors ir sudėtinga, Sąjungos išorinio 
atstovavimo operacinė sistema, ir siūlo, kad tai būtų aiškiai išreikšta, vadovaujantis toliau 
pateikiamomis gairėmis:

– Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atstovauja Sąjungai valstybių ar vyriausybių vadovų 
lygmeniu klausimais, susijusiais su BUSP, tačiau neturi įgaliojimų vesti politinių derybų 
Sąjungos vardu, nes ši užduotis skirta Komisijos pirmininko pavaduotojui (vyriausiajam 
įgaliotiniui); jis (arba ji) taip pat gali būti pakviestas (-a) atlikti specialų atstovavimo 
vaidmenį ir atstovauti Europos Vadovų Tarybai tam tikruose tarptautiniuose renginiuose;

– Komisijos pirmininkas atstovauja Sąjungai aukščiausiuoju lygmeniu Sąjungos išorės 
santykių visumos, išskyrus BUSP, ar konkrečių sektorių politikos, patenkančios į Sąjungos 
išorinių veiksmų aprėptį (išorės prekyba it kt.), klausimais; Komisijos pirmininko 
pavaduotojas (vyriausiasis įgaliotinis) arba kompetentingas ar įgaliotas Komisijos narys, 
Komisijai leidus, taip pat gali imtis šio vaidmens;

– Komisijos pirmininko pavaduotojas (vyriausiasis įgaliotinis) atstovauja Sąjungai ministrų 
lygmeniu arba tarptautinėse organizacijose BUSP klausimais (derybos ir vykdymas) arba 
Sąjungos bendrų išorės veiksmų klausimais, taip pat kitų konkrečių Sąjungos išorinių 
veiksmų sektorių klausimais (tačiau vadovaujasi Komisijos narių kolegijos sprendimais); jis 
(arba ji) taip pat imasi išorinio atstovavimo funkcijų kaip Užsienio reikalų tarybos 
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pirmininkas (-ė);

62. mano, kad nebus pageidautina, jog Bendrųjų reikalų tarybos pirmininkas (būtent valstybės 
narės, pirmininkaujančios Tarybai, ministras pirmininkas) arba konkrečios sudėties Tarybos, 
skirtos specialiam sektoriui, pirmininkas būtų kviečiamas atlikti išorinio Sąjungos atstovo 
vaidmenį;

63. pabrėžia, kad svarbi skirtingų šalių, atsakingų už šias skirtingas Sąjungos išorinio atstovavimo 
užduotis, koordinacija ir bendradarbiavimas siekiant išvengti kompetencijos konfliktų ir 
užtikrinti Sąjungos darną ir pastebimumą išorės veiksmų srityje;;

°

° °

64. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą Tarybai, 
Komisijai ir valstybių narių nacionaliniams parlamentams.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo procedūrų tąsos
(AFCO/6/68955) 1

Europos Parlamentas,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de Lisbonne 
ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État membre 
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne et ses 
institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens (initiative 
citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens européens et le 
renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape décisive pour surmonter 
cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne s'imposent 
d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union européenne, avec un 
contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions institutionnelles qui 
seront d'application pour des événements politiques importants qui auront lieu en 2009, surtout 
les élections européennes et la nomination d'une nouvelle Commission, étant donné que cela 
aura des conséquences sur la composition du Parlement européen nouvellement élu, de même 
que sur la structure et l'investiture de la nouvelle Commission et sur le bon fonctionnement des 
institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de 
2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus accéléré et 
plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité énergétique et 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une participation accrue des 
citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt légitime à ce 

                                               
1 Kadangi šis rezoliucijos projektas nebuvo svarstytas plenariniame posėdyje ir jame nebuvo dėl jo 

balsuojama, toliau pateikiamas tekstas priimtas balsuojant AFCO komitete
2 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure de procéder à de 
nouveaux élargissements,

H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements internationaux 
récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et l'accroissement des 
prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus coordonné et cohérent que 
ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des risques 
politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le ratifient 
dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre pas en 
vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application de la Charte 
des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement européen par 
l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le contrôle préalable 
pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du Parlement européen, la 
nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à bien les 
procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat négatif 
du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions concrètes 
établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait être reprise en 
Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais dans le 
contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver une réponse 
sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra à 
l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.
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2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pamatinio susitarimo dėl Europos 
Parlamento ir Komisijos santykių peržiūrėjimo (2005/2076(ACI)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutarties 10 straipsni ir į prie Tarpvyriausybinės 
konferencijos, kurios metu priimta Nicos sutartis, baigiamojo akto pridėtą deklaraciją Nr. 3,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-397 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 5 d. pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 18 d. EP rezoliuciją dėl naujos Komisijos išrinkimo2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 14 d. Pirmininkų sueigos sprendimą,

– atsižvelgdamas į pamatinio susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių projektą 
(toliau – susitarimas),

– atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 24 straipsnio 3 dalį ir 120 straipsnį, taip pat į jų VI 
priedo XVIII dalies 4 punktą,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0147/2005),

A. kadangi augant demokratijai Europos Sąjungoje, ką ypač patvirtina Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai pasirašymas, būtina stiprinti Europos Parlamento ir Komisijos santykius ir geriau 
įgyvendinti parlamentinę vykdomosios valdžios veiklos kontrolę;

B. kadangi įgaliojimų suteikimo dabartinei Komisijai procedūra sustiprino Europos Sąjungos 
institucinės sistemos demokratinį teisėtumą ir pabrėžė santykių tarp abiejų institucijų politinį 
aspektą,

C. kadangi pateiktas naujasis susitarimas atspindi šią raidą,

D. kadangi šiam susitarimui išaiškinti reikia toliau pateikiamų paaiškinimų,

E. kadangi, atsižvelgiant į derybų, kuriomis buvo pasiektas politinis susitarimas, eigą, svarbu, kad 
tokiose derybose dalyvautų politinį mandatą turintys asmenys,

F. kadangi tarpinstituciniai susitarimų ir pamatinių susitarimų padariniai itin svarbūs, būtina 
įtraukti visus egzistuojančius susitarimus į Parlamento darbo tvarkos taisykles kaip priedus, 
siekiant palengvinti šių dokumentų prieinamumą ir užtikrinti skaidrumą,

j) džiaugiasi ne tik tuo, kad struktūra tapo nuoseklesnė ir paprastesnė, bet ir šiais teigiamais 
naujojo susitarimo projekto momentais:

                                               
1 OL C 121, 2001 4 4, p. 122.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2004)0063.
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a) naujomis nuostatomis dėl galimų interesų konfliktų (2 punktas);

b) pasiektais susitarimais, kai Komisijos narys keičiamas kadencijos metu (4 punktas);

c) užtikrinimu, kad Komisijos patvirtinimo procedūros metu paskirti Komisijos nariai 
pateiks visą svarbią informaciją (7 punktas);

d) užsimezgusiu reguliariu dialogu aukštesniu lygmeniu tarp Komisijos Pirmininko ir 
Pirmininkų sueigos (10 punktas);

e) ypatingos svarbos pasiūlymų ir iniciatyvų nustatymu bendru susitarimu, remiantis 
Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programa bei daugiamete tarpinstituciniu 
planavimu, bei garantija, kad Europos Parlamentas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
Taryba bus informuojamas apie visus Komisijos veiksmus (8 ir 12 punktai);

f) geresne Komisijos teikiama informacija apie tai, kaip ji atsižvelgė į Europos Parlamento 
pozicijų pareiškimus ir jų laikėsi (14 ir 31 punktai);

g) svarbios informacijos, susijusios su Komisijos ekspertų grupėmis, skelbimu (16 
punktas), su sąlyga, kad bus tinkamai atsižvelgiama į šio sprendimo 2 punktą;

h) nuostatų, susijusių su Parlamento dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, patvirtinimu 
ir naujomis specialiomis nuorodomis į donorų konferencijų ir rinkimų stebėjimą (19 ir 
25 punktai), su sąlyga, kad bus atsižvelgiama į šio sprendimo 4 punkto raginimą;

i) Komisijos prisiimtų įsipareigojimų dėl įgyvendinimo priemonių, susijusių su vertybinių 
popierių,  bankų ir draudimo sektoriais („Lamfalussy procedūra“), bei Europos 
Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl komitologijos 1 sprendimo taikymo įtraukimu į 
susitarimą (35 punktas), su sąlyga, kad bus atsižvelgiama į šio sprendimo 3 punkto 
pastabas;

j) įsipareigojimais dėl Komisijos dalyvavimo Parlamento veikloje (37 – 39 punktai);

k) sąlygų dėl susitarimo peržiūrėjimo (43 punktas), įsigaliojus Sutarčiai dėl Konstitucijos 
Europai, įtraukimu;

2. pabrėžia svarbą, kurią jis teikia visiškam Komisijos ekspertų grupių sudarymo ir jų veiklos 
skaidrumui (16 punktas), ir ragina Komisiją į tai atsižvelgti taikant susitarimą;

3. kviečia Komisiją, remdamasis jos 2002 m. gruodžio 11 d. pasiūlymu, atsižvelgti į politinę 
orientaciją, kurią Parlamentas nustato naudodamasis savo teise nagrinėti dokumentus 
komitologijos procedūra;

4. mano, jog yra svarbu, kad jo nariams dalyvaujant delegacijose į konferencijas ir kitas 
tarptautines derybas, jie galėtų dalyvauti Sąjungos vidaus koordinaciniuose posėdžiuose, su 
sąlyga, žinoma, kad Parlamentas laikysis šiems posėdžiams būdingų konfidencialumo 

                                               
1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
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reikalavimų, todėl ragina Komisiją užtarti prieš Tarybą Parlamento šiuo klausimu pateikiamus 
prašymus;

5. reikalauja, kad Komisija, prieš pateikdama Integruotas ekonomikos ir užimtumo gaires, 
numatytų bent dviejų mėnesių laikotarpį, per kurį vyktų atitinkamos konsultacijos su Europos 
Parlamentu;

6. pritaria prie šio sprendimo pridedamam susitarimui;

7. nusprendžia pridėti šį susitarimą prie Darbo tvarkos taisyklių ir juo pakeisti jų XIII ir XIV 
priedus;

8. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Komisijai, Tarybai bei valstybių narių 
parlamentams.
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PRIEDAS

Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

Europos Parlamentas ir Europos Bendrijų Komisija (toliau vadinamos „dviem institucijomis“),

- atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos 
atominės energijos steigimo sutartį, toliau vadinamas „sutartimis“,

- atsižvelgdami į tarpinstitucinius susitarimus ir tekstus, reglamentuojančius dviejų institucijų 
santykius,

- atsižvelgdami į Parlamento darbo tvarkos taisykles1 ir ypač į jų 98, 99 ir 120 straipsnius, o 
taip pat VII priedą,

A. kadangi sutartys stiprina Europos Sąjungos sprendimų priėmimo proceso demokratinį 
legitimumą,

B. kadangi dvi institucijos didžiausią svarbą skiria veiksmingam Bendrijos teisės perkėlimui ir 
taikymui,

C. kadangi šis pamatinis susitarimas neįtakoja Parlamento, Komisijos arba bet kurios kitos 
Europos Sąjungos institucijos arba organo įgaliojimų bei išskirtinių teisių, tačiau siekia 
užtikrinti kuo veiksmingesnį tokių įgaliojimų bei išskirtinių teisių panaudojimą,

D. kadangi reikalinga atnaujinti 2000 m. liepos mėnesį2 sudarytą pamatinį susitarimą ir pakeisti 
jį šiuo tekstu,

susitaria šitaip:

I. TAIKYMO SRITIS

1. Dvi institucijos susitaria dėl toliau išvardinamų priemonių, skirtų stiprinti Komisijos politinę 
atsakomybę ir legitimumą, plėsti konstruktyvų dialogą ir gerinti šių dviejų institucijų keitimosi 
informacija sistemą bei gerinti procedūrų ir planavimo koordinavimą.   

Taip pat jos susitaria dėl specialių įgyvendinimo priemonių konfidencialiems Komisijos 
dokumentams ir informacijai perduoti, kurios numatytos 1 priede, bei dėl Komisijos teisės aktų 
leidybos ir darbo programos grafiko, kuris numatytas 2 priede. 

A. POLITINĖ ATSAKOMYBĖ

2. Nepažeidžiant Komisijos kolegialumo principo, kiekvienas Komisijos narys prisiima 
politinę atsakomybę už jam priskirtą sritį.

Komisijos pirmininkas yra visiškai atsakingas už bet kurio interesų konflikto, kuris neleidžia 
Komisijos nariui atlikti savo pareigų, nustatymą.   

Komisijos pirmininkas taip pat yra atsakingas už visus tolesnius veiksmus, kurių imamasi tokiomis 

                                               
1 OL L 44, 2005 2 15, p. 1.
2 OL C 121, 2001 4 24.
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aplinkybėmis; jeigu konkretus klausimas perduodamas kitam, pirmininkas raštu nedelsdamas 
informuoja Parlamento pirmininką. 

3. Jeigu Parlamentas nusprendžia pareikšti nepasitikėjimą Komisijos nariui, Komisijos 
pirmininkas, kruopščiai išnagrinėjęs šį sprendimą, paprašo, kad narys atsistatydintų arba paaiškina 
savo sprendimus Parlamentui.    

4. Jeigu pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 215 straipsnį atsiranda būtinybė pakeisti 
Komisijos narį jo kadencijos metu, Komisijos pirmininkas nedelsiant susisiekia su Parlamento 
pirmininku, kad būtų susitarta dėl būdo, kuriuo Komisijos pirmininkas ketina be delsimo ir 
visapusiškai laikantis institucijų išskirtinių teisių pristatyti būsimą Komisijos narį Parlamentui. 

Kad Komisijos pirmininkas apie Parlamento poziciją būtų informuotas tinkamu laiku, prieš 
pakviečiant Komisijos narį vykdyti pareigas, Parlamentas užtikrina, kad procedūros jame bus 
vykdomos laikantis reikalingos skubos.

5. Komisijos pirmininkas nedelsdamas informuoja Parlamentą apie įgaliojimų tam tikroje 
srityje suteikimą Komisijos nariui. Jei yra esminių su Komisijos nariu susijusių pokyčių, 
Parlamento prašymu šis Komisijos narys privalo atvykti į atitinkamą Parlamento komitetą. 

6. Bet kokie Komisijos narių Elgesio kodekso daliniai pakeitimai, susiję su interesų konfliktu 
arba etišku elgesiu, nedelsiant perduodami Parlamentui.

Komisija atsižvelgia į Parlamento šiuo klausimu išreikštą požiūrį. 

7. Remiantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu, Parlamentas su 
paskirtuoju Komisijos pirmininku susisiekia tinkamu laiku prieš pradedant procedūras, susijusias su 
naujos Komisijos patvirtinimu. Parlamentas atsižvelgia į paskirtojo Pirmininko pateikto pranešimo 
pastabas.  

Šios procedūros turi užtikrinti, kad visa paskirtoji Komisija būtų įvertinama atvirai, sąžiningai ir 
nuosekliai. 

Pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 213 straipsnį numatytą nepriklausomumo įsipareigojimą 
paskirtosios Komisijos nariai užtikrina visišką visos reikalingos informacijos atskleidimą. 

III. KONSTRUKTYVUS DIALOGAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA 

i) Bendrosios nuostatos

8. Komisija deramai ir laiku informuoja Parlamentą apie savo pasiūlymus bei iniciatyvas teisės 
aktų leidybos ir biudžeto srityse.  

Visose srityse, kuriose Parlamentas vykdo teisės aktų leidėjo arba vienos iš biudžetą patvirtinančių 
institucijų funkcijas, jis yra informuojamas kiekviename teisės aktų leidybos ar biudžeto 
patvirtinimo etape tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Taryba.

9. Bendros užsienio ir saugumo politikos bei policijos ir teismų bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose srityse Komisija imasi priemonių, užtikrinančių kuo aktyvesnį Parlamento 
dalyvavimą, kad galėtų kiek įmanoma labiau atsižvelgti į Parlamento požiūrį.

10. Komisijos pirmininkas ir (arba) už tarpinstitucinius santykius atsakingas pirmininko 
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pavaduotojas kas tris mėnesius susitiks su Pirmininkų sueiga, siekdami užtikrinti dviejų institucijų 
nuolatinį aukščiausio lygio dialogą. Komisijos pirmininkas mažiausiai du kartus per metus dalyvaus 
Pirmininkų sueigos posėdžiuose. 

11. Kiekvienas Komisijos narys užtikrina, kad būtų reguliariai ir tiesiogiai keičiamasi 
informacija tarp Komisijos nario bei atitinkamo Parlamento komiteto pirmininko.

12. Komisija neskelbia jokio teisės aktų leidybos pasiūlymo ir jokios svarbios iniciatyvos arba 
sprendimo prieš tai raštu neinformavusi apie tai Parlamento. 

Remiantis Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programa bei daugiamete programa, dvi 
institucijos bendru sutarimu iš anksto nustato ypatingos svarbos pasiūlymus ir iniciatyvas, kad jie 
būtų pateikti Parlamento plenariniame posėdyje. 

Jos taip pat nustato tuos pasiūlymus ir iniciatyvas, apie kuriuos informacija turi būti teikiama 
Pirmininkų sueigai arba tinkamu būdu perduodama atitinkamam Parlamento komitetui arba jo 
pirmininkui. 

Šie sprendimai priimami remiantis šio susitarimo 10 straipsnyje numatytu dviejų institucijų 
nuolatiniu dialogu ir yra nuolat atnaujinami atsižvelgiant į visus politinius pokyčius.  

13. Jeigu Komisijos vidaus dokumentas, apie kurį Europos Parlamentas nebuvo informuotas 
pagal šio susitarimo 8, 9 ir 12 punktus, išplatinamas už institucijų ribų, Parlamento pirmininkas gali 
paprašyti be delsimo perduoti šį dokumentą Parlamentui, kad jį būtų galima pateikti Parlamento 
nariams, kurie jo paprašytų.   

14. Komisija nuolat raštu teikia informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi reaguojant į 
specifinius Parlamento rezoliucijomis pateikiamus užklausimus, taip pat informuoja Parlamentą 
apie atvejus, kai ji nesilaikė Parlamento požiūrio.  

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu taikomos specifinės nuostatos, išdėstytos šio 
susitarimo 26 punkte.

Komisija atsižvelgia į visus pagal Europos Bendrijų steigimo sutarties 192 straipsnį Parlamento 
pateiktus prašymus Komisijai pateikti teisės aktų leidybos pasiūlymus ir greitai bei pakankamai 
išsamiai atsakyti į tokius prašymus.  

Informacija apie tolimesnę svarbesnių Parlamento prašymų nagrinėjimo eigą, Parlamentui arba 
Komisijai paprašius, taip pat pateikiama atitinkamam Parlamento komitetui, ir, jei reikia, per 
plenarinį Parlamento posėdį.

15. Jeigu valstybė narė, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 34 straipsniu, pateikia teisės 
aktų leidybos iniciatyvą, Komisija, jeigu jos prašoma, informuoja Parlamentą apie savo poziciją dėl 
iniciatyvos atitinkamo Parlamento komiteto posėdyje.

16. Komisija pateikia Parlamentui savo ekspertų grupių sąrašą, sudarytą siekiant padėti 
Komisijai pasinaudoti savo iniciatyvos teise. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas ir viešai 
skelbiamas.

Šioje srityje, esant konkrečiam ir pagrįstam komiteto pirmininko paklausimui, Komisija tinkamu 
būdu informuoja atsakingą Parlamento komitetą apie tokių grupių veiklą ir sudėtį.
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17. Taikant atitinkamus mechanizmus, dvi institucijos palaiko konstruktyvų dialogą svarbiais 
administraciniais klausimais, ypač klausimais, kurie turi tiesioginę reikšmę paties Parlamento 
administracijai. 

18. Jeigu reikia išlaikyti bet kokios pagal šį Pamatiniu susitarimą perduodamos informacijos 
konfidencialumą, taikomos 1 priedo nuostatos. 

ii) Išorės santykiai, plėtra ir tarptautiniai susitarimai

19. Tarptautinių susitarimų, įskaitant prekybos susitarimus, srityje Komisija nedelsdama ir 
aiškiai informuoja Parlamentą tiek susitarimų rengimo etape, tiek ir vedant bei pabaigus tarptautines 
derybas. Teikiama informacija apie derybinių direktyvų projektus, priimtas derybines direktyvas, 
vėliau vykstančių derybų eigą ir pabaigą. 

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama Parlamentui taip, kad jam užtektų laiko 
išreikšti požiūrį, jeigu to reikia, ir kad Komisija galėtų kiek įmanoma labiau atsižvelgti į Parlamento 
požiūrį. Ši informacija pateikiama atitinkamiems Parlamento komitetams ir, jei reikia, per plenarinį 
posėdį. 

Parlamentas savo ruožtu įsipareigoja nustatyti konfidencialumo apsaugos procedūras ir priemones 
pagal 1 priedo nuostatas.

20. Komisija imasi reikiamų priemonių, kad Parlamentas būtų nedelsiant ir visapusiškai 
informuojamas: 

i) apie sprendimus, susijusius su laikinu susitarimų taikymu ar jų taikymo sustabdymu; ir

ii) apie Bendrijos poziciją susitarimu įsteigtoje institucijoje.

21. Kai Europos bendrijai atstovauja Komisija, ji Europos Parlamento prašymu sudaro kuo 
palankesnes sąlygas, kad Parlamento nariai stebėtojų statusu galėtų dalyvauti Bendrijos delegacijų, 
besiderančių dėl daugiašalių susitarimų, darbe. Parlamento nariai negali tiesiogiai dalyvauti derybų 
posėdžiuose.

Komisija įsipareigoja reguliariai informuoti Parlamento narius, kurie kaip stebėtojai dalyvauja 
delegacijų, besiderančių dėl daugiašalių susitarimų, darbe.

22 Prieš donorų konferencijose įsipareigodama teikti finansinę paramą, reiškiančią naujus 
finansinius įsipareigojimus, kuriems turėtų pritarti biudžetą patvirtinančios institucijos, Komisija 
praneša apie tai biudžetą patvirtinančioms institucijoms ir išnagrinėja jų pastabas.

23. Dvi institucijos sutinka bendradarbiauti rinkimų stebėjimo klausimais. Komisija 
bendradarbiauja su Parlamentu ir teikia reikiamą pagalbą Bendrijos rinkimų stebėjimo misijose 
dalyvaujančioms Parlamento delegacijoms.  

24. Komisija visapusiškai informuoja Parlamentą apie plėtros derybas, ypač apie pagrindinius jų 
aspektus bei pokyčius, kad Parlamentas, laikydamasis atitinkamų Parlamento procedūrų, galėtų 
laiku išreikšti savo požiūrį.

25. Kai Parlamentas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsniu, 24 punkte numatytais 
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klausimais priima rekomendaciją ir kai dėl svarbių priežasčių Komisija nusprendžia negalinti 
pritarti šiai rekomendacijai, ji paaiškina Parlamentui to priežastis plenarinio posėdžio metu ar per 
kitą atitinkamo parlamentinio komiteto posėdį.

iii) Biudžeto vykdymas

26. Komiteto, atsakingo už biudžeto įvykdymo patvirtinimą pagal Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių VI priedą, pirmininko prašymu tam, kad būtų galima atlikti Europos bendrijos sutarties 
276 straipsnyje numatytą metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimą, Komisija perduoda visą 
informaciją, reikalingą prižiūrėti, kaip vykdomas atitinkamų metų biudžetas.

Jeigu gaunama naujos informacijos, susijusios su praėjusiais metais, kurių biudžeto įvykdymas 
buvo patvirtintas, Komisija pateikia visą būtiną su tuo susijusią informaciją, kad būtų surastas 
abiem šalims priimtinas sprendimas.

IV. BENDRADARBIAVIMAS TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS PROCEDŪRŲ IR PLANAVIMO 
KLAUSIMAIS

i) Komisijos politinė ir teisės aktų leidybos programos bei Europos Sąjungos daugiamečių 
programų sudarymas

27. Siekdama, kad atitinkamos institucijos sutartų dėl tarpinstitucinių programų sudarymo, 
Komisija pristato savo pasiūlymus dėl Europos Sąjungos daugiamečių programų sudarymo .

28. Kiekviena naujai patvirtinta Komisija kiek įmanoma anksčiau pristato savo politinę ir teisės 
aktų leidybos programas.

29. Kai Komisija parengia savo teisės aktų leidybos ir darbo programas, dvi institucijos 
bendradarbiauja pagal 2 priede numatytą grafiką. 

Komisija atsižvelgia į Parlamento nurodytus prioritetus. 

Komisija pakankamai išsamiai paaiškina kiekvieno teisės aktų leidybos ir darbo programos punkto 
nuostatas.

30. Už tarpinstitucinius ryšius atsakingas Komisijos Pirmininko pavaduotojas įsipareigoja kas 
tris mėnesius pranešti komitetų pirmininkų sueigai, kaip politiniu aspektu įgyvendinama einamųjų 
metų teisės aktų leidybos ir darbo programa ir kaip ji atnaujinama atsižvelgiant į aktualius ir 
svarbius politinius įvykius.

 ii) Bendrosios teisės aktų leidybos procedūros

31. Komisija įsipareigoja atidžiai išnagrinėti Parlamento priimtus pakeitimus jos teisės aktų 
leidybos pasiūlymams, kad galėtų atsižvelgti į juos pakeistame pasiūlyme.

Komisija, pateikdama savo nuomonę dėl Parlamento pakeitimų, kaip nurodyta Europos 
bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje, įsipareigoja kiek įmanoma labiau atsižvelgti į antrojo 
svarstymo metu priimtus pakeitimus; jeigu dėl svarbių priežasčių ir po šių pakeitimų apsvarstymo 
kolegijoje ji nuspręstų jų nepriimti ar jiems nepritarti, ji paaiškina savo sprendimą Parlamentui ir 
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bet kuriuo atveju pareiškia savo nuomonę dėl Parlamento pakeitimų remiantis 251 straipsnio 2 
dalies trečios pastraipos c punktu.

32. Prieš atšaukdama savo pasiūlymus Komisija praneša apie tai Parlamentui ir Tarybai.

33. Teisės aktų leidybos procedūrų, išskyrus bendro sprendimo, atvejais Komisija:

i) užtikrina, kad Tarybos organams būtų laiku priminta nepriimti politinio susitarimo dėl jos 
pasiūlymų, kol Parlamentas nepatvirtino savo nuomonės. Ji paprašo, kad diskusijos ministrų 
lygmeniu būtų baigtos po to, kai Tarybos nariams nustatomas protingas terminas, iki kurio 
jie galėtų išnagrinėti Parlamento nuomonę;

ii) pasirūpina, kad Taryba laikytųsi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo suformuluotų 
taisyklių, reikalaujančių iš naujo konsultuotis su Parlamentu, jei Taryba iš esmės keičia 
Komisijos pasiūlymą. Komisija informuoja Parlamentą apie kiekvieną priminimą Tarybai iš 
naujo konsultuotis su Parlamentu;

iii) įsipareigoja atšaukti, jei reikia, Parlamento atmestus pasiūlymus dėl teisės aktų. Jei Komisija 
dėl svarbių priežasčių ir apsvarsčiusi klausimą kolegijoje nusprendžia išlaikyti savo 
pasiūlymą, ji paaiškina tokio sprendimo motyvus padarydama pareiškimą Parlamente.

34. Savo ruožtu, siekdamas pagerinti teisės aktų leidybos planavimą, Parlamentas įsipareigoja:

i) planuoti savo darbotvarkių dalis, susijusias su teisės aktų leidyba, atsižvelgdamas į 
galiojančią teisės aktų leidybos programą ir į priimtas  rezoliucijas dėl šios programos;

ii) laikytis protingų terminų, kiek tai procedūriškai naudinga priimant savo nuomonę pirmojo 
svarstymo metu bendradarbiavimo ir bendro sprendimo bei konsultavimosi procedūrų metu;

iii) kiek įmanoma greičiau po teisės aktų leidybos programos patvirtinimo skirti už būsimus 
pasiūlymus atsakingus pranešėjus;

iv) teikti visišką pirmenybę prašymams iš naujo konsultuotis su Parlamentu, su sąlyga, kad jam 
buvo perduota visa reikalinga informacija.  

iii) specialūs Komisijos teisės aktų leidybos ir įgyvendinimo įgaliojimai

35. Komisija įsipareigoja visapusiškai ir laiku pateikti Parlamentui informaciją apie jos priimtus 
aktus, priklausančius jos pačios kompetencijai teisės aktų leidybos srityje.

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1, įgyvendinimui taikomas Europos Parlamento ir 
Komisijos sudarytas susitarimas2 dėl šio sprendimo įgyvendinimo procedūrų.

Komisija patvirtina per 2002 m. vasario 5 d. plenarinį posėdį priimtus ir 2004 m. kovo 31 d. 
patvirtintus įsipareigojimus dėl įgyvendinimo priemonių, susijusių su vertybinių popierių, bankų ir 
draudimo sektoriais. Komisija ypač įsipareigoja kiek tik įmanoma atsižvelgti į Parlamento poziciją 
ir bet kokias rezoliucijas, kurias šis gali priimti dėl įgyvendinimo priemonių, kurios viršija 
pagrindiniame akte numatytas įgyvendinimo priemones; tokiais atvejais ji sieks subalansuoto 

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
2 OL L 256, 2000 10 10, p. 19.
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sprendimo. 

iv) Bendrijos teisės taikymo stebėsena

36. Be specialių pranešimų ir metinio pranešimo dėl Bendrijos teisės taikymo Komisija 
atsakingo Parlamento komiteto prašymu žodžiu informuoja Parlamentą apie procedūros eigą nuo to 
momento, kai buvo pateikta pagrįsta nuomonė, o procedūrų, kurios pradedamos dėl nepateiktų 
direktyvų įgyvendinimo priemonių ar Teisingumo Teismo sprendimų nevykdymo atvejais – nuo 
oficialaus pranešimo pateikimo.

V. KOMISIJOS DALYVAVIMAS PARLAMENTO PROCEDŪROSE

37. Paprastai Parlamentas siekia užtikrinti, kad visi klausimai, esantys tam tikro Komisijos nario 
atsakomybėje, būtų svarstomi kartu.

Paprastai Komisija siekia užtikrinti, kad, kai to prašo Parlamentas, Komisijos nariai dalyvautų 
plenariniame posėdyje, kuriame svarstomi jų atsakomybės sričiai priklausantys darbotvarkės 
klausimai.

38. Siekdamas užtikrinti Komisijos narių dalyvavimą,  Parlamentas įsipareigoja stengtis, kad 
galutiniai darbotvarkės projektai nebūtų keičiami. 

Parlamentas, keisdamas savo galutinį darbotvarkės projektą arba perkeldamas mėnesinės sesijos 
darbotvarkės klausimus, nedelsdamas praneša Komisijai. Komisija stengiasi užtikrinti, kad 
atsakingas Komisijos narys dalyvautų posėdyje.

39. Komisija gali siūlyti įrašyti tam tikrus klausimus į darbotvarkę ne vėliau kaip iki galutinio 
pirmininkų sueigos posėdžio, kuriame patvirtinamas galutinis sesijos darbotvarkės projektas. 
Parlamentas deramai atsižvelgia į šiuos pasiūlymus.

40. Paprastai už komitete nagrinėjamą klausimą atsakingas Komisijos narys pakviestas atvyksta 
į atitinkamą posėdį.  

Žodžio prašantys Komisijos nariai turi būti išklausyti. 

Parlamento komitetai stengiasi nekeisti savo darbotvarkių projektų ir pačių darbotvarkių.   

Jei Parlamento komitetas pakeičia darbotvarkės projektą arba galutinę darbotvarkę, apie tai 
nedelsiant pranešama Komisijai. 

Kai Komisijos nario dalyvavimas parlamentinio komiteto posėdyje nėra aiškiai reikalingas, 
Komisija pasirūpina, kad jai atstovautų kompetentingas atitinkamo lygio pareigūnas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Dvi institucijos įsipareigoja tvirčiau bendradarbiauti informacijos ir komunikacijos srityse. 

42. Dvi institucijos nuolat vertina, kaip įgyvendinamos šio pamatinio susitarimo ir jo priedų 
nuostatos, bei vienos iš jų prašymu apsvarstoma galimybė peržiūrėti susitarimą atsižvelgiant į 
praktinę patirtį. 

43. Šis pamatinis susitarimas peržiūrimas įsigaliojus Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai.
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Sudarytas ...,

Europos Parlamento vardu Komisijos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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1 PRIEDAS

Konfidencialios informacijos perdavimas Europos Parlamentui

1. Taikymo sritis

1.1. Šis priedas reglamentuoja konfidencialios informacijos perdavimą iš Komisijos Parlamentui 
ir gautos konfidencialios informacijos tvarkymą Parlamente, Parlamentui naudojantis savo 
išskirtinėmis teisėmis teisės aktų leidybos ir biudžeto patvirtinimo procedūrose, biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūroje ar, apskritai, Parlamentui įgyvendinant priežiūros galias. 
Dvi institucijos dirba atsižvelgdamos į abipusį įsipareigojimą lojaliai bendradarbiauti visiško 
abipusio pasitikėjimo dvasia ir griežtai laikydamosi atitinkamų sutarčių nuostatų, ypač 
Europos Sąjungos sutarties 6 ir 46 straipsnių bei EB sutarties 276 straipsnio.

1.2. „Informacija“ reiškia rašytinę ar žodinę informaciją, kokia bebūtų jos laikmena ar autorius.

1.3. Komisija pasirūpina, kad Parlamentas galėtų susipažinti, remiantis šio priedo nuostatomis, 
su informacija, gavusi vieno iš 1.4 punkte minimų Parlamento organų prašymą dėl 
konfidencialios informacijos perdavimo.

1.4. Pagal šį priedą prašyti Komisijos pateikti konfidencialią informaciją gali  Europos 
Parlamento Pirmininkas, atitinkamų Parlamento komitetų pirmininkai, biuras ir pirmininkų 
sueiga.

1.5. Į šio priedo taikymo sritį nepatenka informacija, susijusi su pažeidimo procedūromis ir 
procedūromis konkurencijos srityje, jei dėl jų Komisija nėra priėmusi galutinio sprendimo 
prašymo iš Parlamento organų gavimo momentu.

1.6. Šios nuostatos taikomos nepažeidžiant 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl Europos Parlamento 
naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų1, taip pat nepažeidžiant 1999 m. 
balandžio 28 d. Komisijos sprendimo 352/1999/EB, EAPB, Euratomas, dėl Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo2 atitinkamų nuostatų.2. Bendrosios taisyklės

2.1. Vieno iš 1.4 punkte minimų organų prašymu Komisija kaip galima greičiau perduoda jiems 
konfidencialią informaciją, būtiną Europos Parlamentui vykdyti priežiūros funkcijas. Dvi 
institucijos, kiekviena savo kompetencijos ir atsakomybės srityje, gerbia:

- pagrindines žmogaus teises, įskaitant teisę į teisingą teismą ir teisę į privatumo 
neliečiamumą;

- teisminių ir drausminių procedūrų nuostatas;

- komercinės paslapties ir komercinių santykių apsaugą;

- Sąjungos interesų, ypač susijusių su visuomenės apsauga, tarptautiniais santykiais, 
monetariniu stabilumu ir finansiniais interesais, apsaugą.

Jei nepavyksta susitarti, klausimas perduodamas abiejų institucijų pirmininkams, kad jie 
išspręstų nesutarimą.  Iš valstybės narės, institucijos ar tarptautinės organizacijos atėjusi 

                                               
1 OL L 113, 1995 5 19, p. 1.
2 OL L 136, 1999 5 31, p. 20.
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konfidenciali informacija perduodama tik jų sutikimu.

2.2. Jei yra abejonių dėl konfidencialaus informacijos vieneto pobūdžio ar jei būtina nustatyti jo 
perdavimo tvarką pasirenkant vieną iš 3.2 punkte numatytų galimybių, atsakingo komiteto 
pirmininkas, jei reikia, kartu su pranešėju, be delsimo konsultuojasi su už tą sritį atsakingu 
Komisijos nariu. Jei nepavyksta susitarti, klausimas perduodamas abiejų institucijų 
pirmininkams, kad jie surastų tinkamą sprendimą.

2.3. Jei po 2.2 punkte nurodytos procedūros susitarimas nepasiekiamas, Parlamento Pirmininkas 
susijusio komiteto motyvuotu prašymu pasiūlo Komisijai iki aiškiai nurodyto termino šią 
konfidencialią informaciją perduoti pasirenkant šio priedo 3 skirsnyje numatytą perdavimo 
tvarką. Komisija raštu informuoja Parlamentą iki pasibaigiant šiam terminui apie savo 
galutinę poziciją, dėl kurios Parlamentas pasilieka sau teisę, jei reikalinga, pasinaudoti 
apskundimo teise.

3. Susipažinimo su konfidencialia informacija ir jos naudojimo tvarka

3.1. Pagal 2.2 punkte, ir, jei reikia, 2.3 punktą nurodytas procedūras pateikta konfidenciali 
informacija Komisijos pirmininko ar jos nario atsakomybe perduodama jos paprašiusiam 
Parlamento subjektui.

3.2. Nepažeidžiant 2.3 punkto nuostatų, susipažinimo su konfidencialia informacija ir 
informacijos konfidencialumo apsaugojimo tvarką bendru susitarimu nustato už atitinkamą 
sritį atsakingas Komisijos narys ir atitinkamas Parlamento organas, kuriam deramai 
atstovauja jo pirmininkas, pasirinkdami vieną iš šių galimybių: 

- informacija skiriama atsakingo komiteto pirmininkui ir pranešėjui; 

- su informacija ribotai susipažinti gali atsakingo komiteto nariai tam tikra tvarka, 
kaip, pavyzdžiui, surenkant dokumentus po susipažinimo su jais ir neleidžiant daryti 
dokumentų kopijų;

- nagrinėjama uždarame komiteto posėdyje pagal atitinkamą tvarką priklausomai nuo 
konfidencialumo lygio ir laikantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių VII 
priede nustatytų principų;

- dokumentai perduodami iš jų išėmus visus su asmeniu susijusius duomenis;

- absoliučiai išimtiniais atvejais – informacija skiriama tik Europos Parlamento 
Pirmininkui.

Šią informaciją draudžiama paskelbti viešai ar ją perduoti kitam asmeniui.

3.3. Jei nesilaikoma šios tvarkos, taikomos Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių VII 
priedo nuostatos dėl sankcijų.

3.4. Siekdamas įgyvendinti pirmiau išdėstytas nuostatas, Europos Parlamentas pasirūpina, kad 
būtų veiksmingai įdiegtos šios priemonės: 

- saugi archyvavimo sistema konfidencialiems dokumentams;

- saugi skaitykla (kurioje nėra kopijavimo aparatų, telefonų, faksų, skaitytuvų ar kitų 
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dauginimo ar dokumentų perdavimo priemonių ir t.t.);

- patekimą į skaityklą reglamentuojančios saugumo nuostatos, numatančios 
reikalavimą pasirašyti lankytojų registre ir pasižadėti neplatinti nagrinėtos 
konfidencialios informacijos.

3.5. Komisija imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų įgyvendintos šio priedo nuostatos.
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2 PRIEDAS

Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programos grafikas

a) Vasario mėnesį Komisijos pirmininkas ir (arba) už tarpinstitucinius ryšius atsakingas Komisijos 
pirmininko pavaduotojas komitetų pirmininkų sueigoje pristato kitų metų Metinės politikos 
strategiją (MPS). 

b) Vasario ir kovo mėnesinės sesijos metu atitinkamos institucijos dalyvauja diskusijose apie 
pagrindinius Europos Sąjungos politikos prioritetus, kuriais grindžiama kitų metų MPS. 

c) Po šių diskusijų atsakingi parlamentiniai komitetai ir atitinkami Komisijos nariai visus metus 
nuolat palaiko dvišalį dialogą, kad būtų įvertinta dabartinė Komisijos teisės aktų leidybos ir 
darbo programos įgyvendinimo padėtis bei aptarta, kaip kiekvienoje konkrečioje srityje 
pasiruošta įgyvendinti būsimą programą. Kiekvienas parlamentinis komitetas per komitetų 
pirmininkų sueigą nuolat praneša apie tokių susirinkimų rezultatus. 

d) Komitetų pirmininkų sueiga reguliariai keičiasi nuomonėmis su Komisijos Pirmininko 
pavaduotoju, atsakingu už tarpinstitucinius ryšius, kad būtų įvertinta dabartinė Komisijos 
teisės aktų leidybos ir darbo programos įgyvendinimo padėtis, aptarta, kaip pasiruošta 
įgyvendinti būsimą programą, įvertinti vykstančios dvišalės diskusijos tarp susijusių 
parlamentinių komitetų ir Komisijos narių rezultatai. 

e) Rugsėjo mėnesį komitetų pirmininkų sueiga pateikia apibendrinamąją ataskaitą pirmininkų 
sueigai, kuri praneša apie tai Komisijai. 

f) Lapkričio mėnesinės sesijos metu Komisijos Pirmininkas, dalyvaujant komisarų kolegijai, 
Parlamentui pristato ateinančių metų Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programą. Jis 
taip pat pristato dabartinės programos įgyvendinimo įvertinimo rezultatus. Po šių diskusijų 
gruodžio mėnesinės sesijos metu priimama Parlamento rezoliucija.

g) Prie Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programos pridedami tam tikros nustatytos formos 
pasiūlymai dėl teisės aktų ir kiti pasiūlymai ateinantiems metams1 Programa persiunčiama 
Parlamentui likus užtektinai laiko iki mėnesinės sesijos, per kurią ji bus svarstoma, pradžios. 

h) Toks grafikas taikomas kiekvieno reguliaraus programų sudarymo ciklo atveju, išskyrus 
rinkimų į Parlamentą metus, sutampančius su Komisijos kadencijos pabaiga. 

i) Šiuo grafiku nepažeidžiama jokių būsimų susitarimų dėl tarpinstitucinių programų sudarymo.

                                               
1 Pridedama: kalendorius ir, jei būtina, teisinis pagrindas bei pasekmės biudžetui.
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2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo 
gairių (2005/2024(INI)) - Andrew Duff pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 213 ir 214 straipsnius ir į Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 126 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-26, I-27, I-28, III-348 ir III-350 
straipsnius bei į 7 deklaraciją dėl Konstitucijos Europai I-27 straipsnio, pridėtą prie 
Tarpvyriausybinės konferencijos galutinio nutarimo,

– atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis 
tiesiogine visuotine rinkimų teise 10 straipsnį2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 26 d. Pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių3,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl naujos Komisijos rinkimų4,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45, 98 ir 99 taisykles,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ataskaitą (A6-0179/2005),

A. kadangi parlamentiniai Komisijos kandidatų klausymai, pirmą kartą įvykę 1994 m. ir nuo to 
laiko išplėtoti, įgijo teisėtumo, kurį visiškai pripažįsta ne tik Parlamentas ir Komisija, bet ir 
Taryba bei valstybės narės,

B. kadangi klausymai Parlamente, kurie yra atviri, teisingi ir nuoseklūs ir kuriuose kiekvienas 
paskirtasis Komisijos narys pateikia Parlamentui visą svarbią informaciją, labai sustiprina 
Komisijos demokratinę atskaitomybę,

C. kadangi, atsižvelgiant į patirtį ir turint omenyje būsimą konstitucinę reformą, jau dabar 
pageidautina peržiūrėti tvarką, pagal kurią Parlamentas tvirtina Komisiją,

1. priima šiuos principus, kriterijus ir susitarimus dėl Komisijos kolegijos sudarymo, 
priklausomo nuo Parlamento pritarimo balsavimu:

Vertinimo kriterijai

                                               
1 Su pakeitimais, padarytais protokolo dėl Nicos sutarties išplėtimo, pataisyto 2003 m. Stojimo akto 45 

straipsniu, 4 straipsniu.
2 OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Pakeista Traybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 

21, p. 1).
3 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0194, Priedas.
4 OL C 201E, 2005 8 18, p. 113.
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a) Parlamentas įvertina paskirtus Komisijos narius atsižvelgdamas į jų bendrą kompetenciją, 
įsipareigojimus Europai ir neabejotiną nepriklausomumą. Jis vertina žinias atitinkamo posto 
srityje ir komunikavimo įgūdžius.

b) Parlamentas atsižvelgia į lyčių pusiausvyrą. Jis gali pasisakyti dėl išrinktojo pirmininko 
siūlomo pareigų pagal postus išdalinimo.

c) Parlamentas gali reikalauti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti sprendimą 
dėl kandidatų tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su finansiniais interesais susijusi 
informacija.

Klausymai

d) kiekvienas paskirtas Komisijos narys bus kviečiamas atvykti į atitinkamo Parlamento 
komiteto arba komitetų posėdžius vienam trijų valandų klausymui. Klausymai yra vieši.

e) klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Mišrių 
postų atveju suderinama, kad klausymams būtų paskirti tinkami komitetai. Yra trys 
galimybės:

– jeigu paskirto Komisijos nario postas apima tik vieno Parlamento komiteto kompetencijos 
sritį, jo (jos) išklauso tik to komiteto nariai; 

– jeigu paskirto Komisijos nario postas daugiau ar mažiau vienodai apima kelių Parlamento 
komitetų kompetencijos sritis, jo (jos) kartu išklauso tų komiteto nariai; 

– jeigu paskirto Komisijos nario postas iš esmės apima vieno komiteto kompetencijos sritį ir tik 
daug mažesniu mastu dar vieno ar kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritį (-is), jo (jos) 
išklauso atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto ar kitų komitetų nariai kviečiami dalyvauti 
klausyme.

Derinant šiuos dalykus, visapusiškai konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos pirmininku.

f) parlamento komitetai, likus pakankamai laiko iki klausymų pradžios, raštu pateikia klausimus 
paskirtiems Komisijos nariams. Vienas atsakingas Parlamento komitetas raštu gali pateikti ne 
daugiau kaip penkis esminius klausimus.

g) klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos nariai 
turi vienodą ir nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti savo nuomonę.

h) paskirti Komisijos nariai yra pakviečiami padaryti žodinį ne ilgesnį nei dvidešimties minučių 
įžanginį pranešimą. Rengiant klausymus, siekiama pliuralistinio politinio dialogo tarp 
paskirtų Komisijos narių ir Parlamento narių. Prieš klausymo pabaigą paskirtiems Komisijos 
nariams leidžiama padaryti glaustą baigiamąjį pranešimą.

Įvertinimas

i) svarstymų vaizdo įrašas su turiniu turėtų būti prieinamas visuomenei po 24 valandų.
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j) pasibaigus klausymams, komitetai turi neuždelsdami susirinkti ir įvertinti kiekvieną paskirtą 
Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. Komitetai turi pateikti savo nuomonę dėl to, ar 
paskirti Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir vykdyti pareigas, 
į kurias jie paskirti. Jeigu kuriam nors komitetui nepavyksta pasiekti vieningo sutarimo kuriuo 
nors iš šių dviejų punktų, kaip paskutinę priemonę to komiteto pirmininkas abu sprendimus 
pateikia balsavimui. Vertinimai paskelbiami ir pristatomi jungtiniame Pirmininkų sueigos ir 
Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje, kuris yra uždaras. Pasikeitus nuomonėmis ir jeigu 
nenusprendžiama pareikalauti daugiau informacijos, Pirmininkų sueiga ir Komitetų 
pirmininkų sueiga skelbia klausymų pabaigą.

k) išrinktasis Komisijos pirmininkas per Parlamento posėdį pristato visą Komisijos narių 
kolegiją. Po pristatymo vyksta diskusijos. Užbaigiant diskusijas, bet kuri frakcija arba 
mažiausiai trisdešimt septyni Parlamento nariai gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. 
Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas balsuoja, ar kartu pritarti 
Pirmininko ir kitų Komisijos narių kandidatūroms. Sprendimą Parlamentas priima 
atsižvelgdamas į vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomonę. Parlamentas gali balsavimą 
atidėti iki kito posėdžio.

2. jeigu keičiasi Komisijos sudėtis arba pertvarkomi postai Komisijos įgaliojimų laikotarpiu, 
naudojamos šios nuostatos:

a) kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, privalomo išėjimo į pensiją ar mirties atsiradusią 
laisvą vietą, Parlamentas nedelsdamas kviečia kandidatą į Komisijos narius dalyvauti 
klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte;

b) kai į ES įstoja nauja valstybė narė, Parlamentas kviečia jos paskirtą Komisijos narį dalyvauti 
klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte.

c) kai iš esmės pertvarkomi postai, susiję Komisijos nariai, prieš užimdami savo naujas pareigas, 
yra kviečiami dalyvauti atitinkamų Parlamento komitetų posėdžiuose.

3. siekdamas palengvinti pasirengimą pritarimo Komisijai procesui, prašo Tarybos perkelti 
ateinančius Parlamento rinkimus iš 2009 m. birželio mėnesio į gegužės mėnesį.

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją už Darbo tvarkos taisykles atsakingam komitetui, 
kad, likus pakankamai laiko iki ateinančių Parlamento rinkimų, būtų pasiūlyti atitinkami tų 
taisyklių pakeitimai.

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Europos Vadovų Tarybai ir Ministrų 
Tarybai.
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2006 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės aktų leidėjams pateiktų 
pasiūlymų dėl teisės aktų atrankos rezultatų (2005/2214(INI)) - Sylvia-Yvonne Kaufmann 
pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl teisės aktų leidėjams pateiktų teisės aktų pasiūlymų atrankos rezultatų 
(KOM(2005)0462),

– atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 23 d. Europos Parlamento Pirmininko raštą Europos 
Komisijos Pirmininkui1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 8 d. Komisijos Pirmininko raštą Parlamento Pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0143/2006),

Kadangi

A. anksčiau minėtame komunikate Komisija pranešė apie savo ketinimus atšaukti 68 pasiūlymus, 
kurie, jos nuomone, yra nesuderinami su Lisabonos strategijos tikslais ir geresnio 
reglamentavimo principais, o kitų pasiūlymų atžvilgiu – atlikti peržiūrėtą ekonominio 
poveikio įvertinimą ir galiausiai, jei būtina, iš dalies pakeisti,

B. Parlamento Pirmininko rašte Komisijos Pirmininkui, parašytame po to, kai Parlamento 
komitetai išanalizavo šį komunikatą, iš esmės pritariama Komisijos ketinimams, tačiau 
ypatingai prašoma Komisijos palikti kelis iš siūlomų naikinti pasiūlymų ir prieštaraujama 
galimam kai kurių kitų pasiūlymų pakeitimui, 

C. Komisijos Pirmininko atsakyme Parlamento Pirmininkui išdėstyta, kad Komisija prieš 
priimdama savo galutinę poziciją deramai atsižvelgė į Europos Parlamento poziciją, ir taip pat 
nurodomos priežastys, kodėl Komisija neatsižvelgė į tam tikrus Parlamento reikalavimus, taip 
pat atsakyme nurodoma, kokios galimos iniciatyvos Komisija ketina imtis, siekdama 
patenkinti kai kuriuos iš šių reikalavimų,

D komunikatas suteikia puikią galimybę nuodugniau išnagrinėti problemas, susijusias su 
Komisijos pateiktu pasiūlymu dėl teisės aktų panaikinimo arba pakeitimo, 

E. nepaisant kelių išimčių, dauguma Bendrijos teisės aktų gali būti priimti tik remiantis 
Komisijos, kuriai praktiškai priklauso išskirtinė teisės aktų leidybos iniciatyvos kompetencija, 
pasiūlymu, 

                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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F. EB sutarties 250 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Komisija „savo pasiūlymą gali keisti“ bet 
kuriuo Bendrijos akto priėmimo procedūros metu, „kol Taryba nėra nusprendusi“,

G. nors dėl istorinių priežasčių Parlamento vaidmuo nėra paminėtas 250 straipsnio 2 dalyje, ši 
nuostata, kai ji taikoma bendro sprendimo priėmimo procedūrai, turi būti aiškinama kartu su 
251 straipsnio nuostata, o kai ji taikoma bendradarbiavimo procedūrai – kartu su 252 
straipsniu,

H. visais atvejais, kai bendroji pozicija patvirtinama pirmuoju svarstymu, EB sutarties 
251 straipsnio antros dalies trečia įtrauka Komisijai leidžia tik informuoti Europos Parlamentą 
apie savo poziciją, ir jei Parlamentas po to pakeičia bendrąją poziciją, 251 straipsnio 2 dalies 
trečios pastraipos c punktas Komisijai leidžia tik pateikti nuomonę, ir tokiu būdu aiškiai 
nustatoma, kad Komisija jau nėra pasiūlymų „savininkė“,

I. sutartyse nieko nepasakyta apie galimybę Komisijai atšaukti pasiūlymą dėl teisės akto,

J. nors nuostatų dėl teisės aktų pasiūlymų atšaukimo nėra, tai nekliudė Komisijai nuolat atšaukti 
pasiūlymus dėl teisės aktų,

K. Parlamentas, Taryba ir Komisija nesutaria dėl Komisijos teisės atšaukti pasiūlymus dėl teisės 
aktų tikslių ribų,

L. nepaisant šių nesutarimų, Komisija nuolat atšaukdavo pasiūlymus dėl teisės aktų, niekada 
nesudarydama priežasties iškelti bylą teisme,

M. pats Parlamentas anksčiau yra kelis kartus prašęs Komisijos atšaukti pasiūlymus,

N. 2005 m. gegužės 26 d. pagrindų susitarime1 dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių 
numatoma, kad: 

– visų teisėkūros procedūrų metu „Komisija įsipareigoja atidžiai išnagrinėti Parlamento 
priimtus jos pasiūlymų dėl teisės aktų pakeitimus, siekdama atsižvelgti į minėtus 
pakeitimus visuose pakeistuose pasiūlymuose“ (31 punktas),

– visų teisėkūros procedūrų metu „prieš atšaukdama savo pasiūlymus Komisija praneša 
apie tai Parlamentui ir Tarybai“ (32 punktas),

– teisėkūros procedūrų, kurios neapima bendro sprendimo procedūros, metu „jei 
įmanoma“, Komisija įsipareigoja atšaukti, „jei reikia“, pasiūlymus dėl teisės aktų, 
kuriuos atmetė Parlamentas, ir paaiškinti priežastis, jei taip nedaro, nusprendusi palikti 
pasiūlymą (33 punktas),

O. supratimas, kuris pasiekiamas remiantis trijų institucijų bendromis gairėmis dėl Komisijos 
rengiamų pasiūlymų dėl teisės aktų panaikinimo ar, jei būtina, pakeitimo, prisidės prie 
sklandžios teisėkūros proceso eigos,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0194, priedas.
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1. palankiai vertina anksčiau minėtą Komisijos komunikatą ir mano, kad daugelio šiame 
komunikate išvardytų pasiūlymų panaikinimas ar pakeitimas supaprastintų Bendrijos 
teisėkūros aplinką, bet reikalauja, kad Komisija deramai atsižvelgtų į prieštaravimus, 
išdėstytus Europos Parlamento Pirmininko 2006 m. sausio 23 d. rašte; 

2. pritaria, kad Komisija patvirtindama galutinę poziciją dar kartą peržiūrėjo savo pasiūlymus, 
atsižvelgdama į Parlamento išdėstytus prieštaravimus; pripažįsta, kad Komisija visais atvejais 
atmetusi minėtus prieštaravimus nurodė priežastis ir netgi kai kuriais atvejais išvardijo 
priemones, kuriomis galima būtų įgyvendinti Parlamento pastabas;

3. pabrėžia, kad ateityje vykdydama tokio pobūdžio veiksmus Komisija turėtų pateikti 
konkrečias kiekvieno pasiūlymo panaikinimo ar pakeitimo priežastis ir neapsiriboti bendrais 
principais, kurie aiškiai nepaaiškina, kodėl Komisija mano, kad tam tikrą pasiūlymą reikia 
panaikinti arba pakeisti;

4. palankiai vertina faktą, kad Komisija atsižvelgia į Lisabonos darbotvarkės tikslus prieš 
siūlydama atšaukti pasiūlymą dėl teisės akto; todėl apgailestauja, kad Komisija atšaukė 
pasiūlymą dėl direktyvos dėl Europos savidraudos draugijos statuto, nors jis yra vienas iš 
pagrindinių Lisabonos strategijos elementų; stebisi, kad Komisija pateikia argumentą, kad 
valstybių narių teisės normų įvairovė yra kliūtis Bendrijos iniciatyvoms; taigi ragina Komisiją 
imtis iniciatyvos ir iki metų pabaigos parengti Europos savidraudos draugijos ir Europos 
asociacijos statutą;

5. ragina Komisiją, kai tik ji bus patvirtinta, sudaryti ir pateikti Parlamentui ir Tarybai sąrašą, 
kuriame būtų išvardyti jos pirmtakės pasiūlymai dėl teisės aktų, kuriuos ji ketina išsaugoti;

6. prašo Komisijos į savo metinę teisėkūros ir darbo programą įtraukti sąrašą pasiūlymų, kuriuos 
ji ketina atšaukti arba iš dalies pakeisti, kad Parlamentas galėtų pareikšti savo nuomonę 
naudodamasis sutartyse numatyta savo išimtine teise ir anksčiau minėtame pagrindų 
susitarime išdėstytomis procedūromis;

7. atsižvelgia į faktą, kad galimybė Komisijai atšaukti pasiūlymą dėl teisės akto nėra paminėta 
jokiose esamų sutarčių nuostatose, o galimybė iš dalies keisti pasiūlymus dėl teisės aktų 
grindžiama principu, kad Komisija gali keisti savo pasiūlymą, kol vyksta Bendrijos akto 
priėmimo procedūra, kaip tai yra aiškiai nurodyta EB sutarties 250 straipsnio 2 dalyje; 
pripažįsta, kad šis principas taip pat taikomas ir 251 straipsnyje numatytai bendro sprendimo 
procedūrai, ir 252 straipsnyje numatytai bendradarbiavimo procedūrai;

8. tačiau pripažįsta, kad esant aiškioms riboms galimybė Komisijai atšaukti pasiūlymą dėl teisės 
akto procedūros, pagal kurią priimamas teisės aktas, metu:

– atsiranda iš Komisijos teisėkūros iniciatyvos teisės ir logiškai papildo jos galimybę 
keisti pasiūlymą, 

– gali padėti stiprinti Komisijos vaidmenį teisėkūros procedūros metu, ir

– gali būti laikoma teigiamu dalyku užtikrinant, kad Bendrijos teisės aktų priėmimo 
procedūra ir tarpinstituciniu dialogu siekiama remti „Bendrijos interesą“;
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9. tačiau teigia, kad šią galimybę reikia svarstyti atsižvelgiant į įvairių teisėkūros procese 
dalyvaujančių institucijų prerogatyvas, kaip numatyta sutartyse, ir laikantis lojalaus institucijų 
bendradarbiavimo principo;

10. pabrėžia, kad galimybės atšaukti ar iš dalies pakeisti teisės aktų pasiūlymus neturėtų keisti 
institucijų vaidmenų teisėkūros procese tokių būdu, kad būtų pažeista institucinė pusiausvyra, 
ir kad galimybė atšaukti pasiūlymus nereiškia, kad Komisijai pripažįstama kokia nors „veto 
teisė“;

11. pabrėžia, kad atšaukiant ar keičiant tam tikrus pasiūlymus dėl teisės aktų reikia laikytis 
bendrųjų principų, pagal kuriuos Komisija teikia pasiūlymus, t. y. Komisijos pasiūlymai turi 
būti paremti Bendrijos interesais ir būti tinkamai pagrįsti;

12. nespręsdamas dėl Teisingumo Teismo kompetencijos nustatyti tikslią sutartimis institucijoms 
priskirtų išimtinių teisių taikymo sritį ir ribas, mano, kad institucijoms nustačius bendrąsias 
gaires dėl Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų atšaukimo ir keitimo iš dalies, 
papildančias jau esamus atitinkamus principus, išdėstytus Pagrindų susitarime dėl Europos 
Parlamento ir Komisijos santykių ir Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisės aktų 
leidybos, tai būtų teigiamas poslinkis, palengvinantis teisėkūros procesą ir institucijų dialogą;

13. pateikia šias Komisijos pasiūlymų dėl teisės aktų atšaukimo ar pakeitimo iš dalies gaires:

a) Komisija gali, iš esmės, atšaukti arba iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto bet 
kuriuo jo priėmimo procedūros metu, kol Taryba nesiėmė veiksmų. Tai reiškia, kad 
vykstant bendro sprendimo ir bendradarbiavimo procedūroms Komisija nebegali taip 
elgtis, kai Taryba priima bendrą sprendimą, nebent Taryba priimdama bendrąją poziciją 
viršijo savo įgaliojimus keisti Komisijos pasiūlymą taip, kad Tarybos sprendimas 
faktiškai tampa Tarybos teisėkūros iniciatyva, kurios Sutartis nenumato,

b) jei Parlamentas atmetė pasiūlymą dėl teisės akto arba pasiūlė esminių pakeitimų, arba 
kai Parlamentas kitokiu būdu paprašė Komisijos atšaukti arba iš esmės pakeisti 
pasiūlymą dėl teisės akto, Komisija į šią poziciją tinkamai atsižvelgia. Jeigu dėl svarbių 
priežasčių Komisija nusprendžia nesilaikyti Parlamento pozicijos, ji tokio sprendimo 
priežastis paaiškina pranešime Europos Parlamentui,

c) kai Komisija ketina atšaukti arba iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto savo 
iniciatyva, ji iš anksto pateikia Parlamentui pranešimą apie savo ketinimus. Toks 
pranešimas yra pateikiamas laiku, suteikiant Europos Parlamentui galimybę pateikti 
savo nuomonę tuo klausimu, ir jame yra aiškiai paaiškinamos priežastys, dėl kurių, 
Komisijos manymu, tam tikras pasiūlymas turi būti atšauktas arba iš dalies pakeistas. 
Komisija tinkamai atsižvelgia į Europos Parlamento nuomonę. Jeigu dėl svarbių 
priežasčių prieš Europos Parlamento valią Komisija nusprendžia atšaukti arba iš dalies 
pakeisti pasiūlymą, ji tokio sprendimo priežastis paaiškina pranešime Europos 
Parlamentui;

14. pabrėžia, kad tai, kiek Komisija atsižvelgia į Europos Parlamento nuomonę dėl pasiūlymo dėl 
teisės akto atšaukimo ar pakeitimo iš dalies, yra esminė politinio pasitikėjimo dalis, kuri yra 
darnaus abiejų institucijų bendradarbiavimo pagrindas;
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15. mano, kad jei Komisija atšaukia ar iš esmės pakeičia pasiūlymą dėl teisės akto, ir jis 
nebeatitinka Parlamento prerogatyvų teisėkūros srityje, šis klausimas turėtų būti perduodamas 
atitinkamiems Parlamento politiniams organams svarstyti; be to, jei Komisija atšaukia 
pasiūlymą dėl teisės akto tokiu būdu, kad padaromas poveikis abiejų teisėkūros institucijų 
prerogatyvoms, tai institucijos gali laikyti šį atšaukimą negaliojančiu ir toliau tęsti procedūrą, 
kaip numatyta Sutartyse, tol, kol galiausiai bus priimtas atitinkamas teisės aktas;

16. mano, kad jei pasiūlymas dėl teisės akto buvo sudarytas remiantis Sutarties 138 straipsniu, 
Komisija turi deramai informuoti Europos socialinius partnerius apie savo ketinimus 
panaikinti ar iš esmės pakeiti pasiūlymą dėl teisės akto;

17. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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2007 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Bendros deklaracijos dėl praktinių 
bendro sprendimo procedūros priemonių sudarymo (2005/2125(ACI)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas ,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Bendrosios deklaracijos dėl praktinių 
naujos bendro sprendimo procedūros priemonių1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8 d. Pirmininkų sueigos sprendimą,

– atsižvelgdamas į persvarstytos Bendrosios deklaracijos dėl praktinių bendro sprendimo 
procedūros priemonių projektą (toliau – persvarstyta deklaracija),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių VI 
priedo XVIII (4) punktą,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0142/2007),

A. kadangi nuolat daugėja sričių, kurioms taikoma bendro sprendimo procedūra, ir dėl to didėja 
jos svarba ES teisėkūros eigai bei keičiasi tarpinstituciniai Parlamento, Tarybos, Komisijos 
santykiai,

B. kadangi Parlamentas, Taryba ir Komisija siekė ES teisėkūrą padaryti skaidresnę, geriau 
koordinuotą, veiksmingesnę ir demokratiškesnę,

C. kadangi praktiškai taikant 1999 m. Bendrąją deklaraciją dėl praktinių bendro sprendimo 
procedūros priemonių,  laikui bėgant tam tikri įvykiai parodė, kad būtini tam tikri pakeitimai, 
nors deklaracija ir patenkino lūkesčius,

D. kadangi dėl viena po kitos vykstančių Europos Sąjungos plėtrų kilo iššūkių, kurie darė 
poveikį procedūrų tobulinimui ir optimaliam išteklių panaudojimui,

E. kadangi persvarstyta deklaracija atitinka šiuos lūkesčius ir sudaro sąlygas konstruktyviai ir 
lanksčiai vystytis tarpinstituciniam bendradarbiavimui,

F. kadangi tarpinstituciniai susitarimai ir pamatiniai susitarimai turi akivaizdžias pasekmes; 
kadangi labai svarbu sujungti visus galiojančius susitarimus ir paskelbti juos kaip Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių priedą siekiant palengvinti prieigą prie šių susitarimų ir užtikrinti 
skaidrumą,

1. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis skaidrumo, atskaitomybės, veiksmingumo 
principus ir stengtis supaprastinti ES teisėkūros eigą ir tuo pačiu metu laikytis Europos 
Sąjungos teisinės tvarkos;

                                               
1 OL C 279, 1999 10 1, p. 229.
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2. pritaria persvarstytai deklaracijai, kurioje pagerinta 1999 m. deklaracijos struktūra ir turinys 
pridedant daug svarbių nuostatų, kuriomis dokumentas patobulintas atsižvelgus į geriausią 
patirtį ir kuriomis siekiama stiprinti institucijų bendradarbiavimą siekiant didesnio ES teisės 
aktų veiksmingumo ir geresnės kokybės;

3. išreiškia norą, kad Parlamentas priimtų Parlamento komitetų praktikos susitikimų metu 
derinimo metodą, nustatant daugelį taisyklių dėl Parlamento delegacijų sudėties ir 
įsipareigojimų dėl konfidencialumo, susijusio su susitikimų eiga;  

4. ypač pritaria šiems apsvarstytos deklaracijos patikslinimams:

a) naujoms nuostatoms dėl Tarybai pirmininkaujančios valstybės lankymosi Parlamento 
komiteto posėdžiuose ir dėl prašymų pateikti informacijos apie Tarybos poziciją, o tai taip 
pat reiškia pažangą siekiant tikslo pagerinti dviejų teisę kuriančių institucijų dialogą,

b) praktikos, kai neoficialių derybų metu institucijoms keičiantis laiškais įforminami 
susitarimai, pripažinimui;

c) principo, kad, kalbant apie teisinį-lingvistinį svarstymą, Parlamento ir Tarybos tarnybos 
bendradarbiauja vienodu pagrindu, patvirtinimui;

d) susitarimui kaip galima anksčiau surengti svarbių priimtų tekstų pasirašymo ceremoniją 
dalyvaujant žiniasklaidos atstovams, taip pat ruošti bendrus pranešimus spaudai ir spaudos 
konferencijas, per kurias būtų pranešama apie gerus atlikto darbo rezultatus;

5. įsitikinęs, kad apsvarstyta deklaracija toliau prisidės prie teisėkūros darbo, atlikto pagal 
bendro sprendimo procedūrą, skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei;

6. patvirtina prie šio sprendimo pridedamą persvarstytą deklaraciją ir nusprendžia persvarstytą 
deklaraciją įtraukti į Darbo tvarkos taisyklių priedą; ragina, kad persvarstyta deklaracija būtų 
paskelbta ES oficialiajame leidinyje;

7. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedus Tarybai ir Komisijai susipažinti.. 



DV\779820LT.doc 137/370 PE423.766

LT



PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTAS

TARYBA

KOMISIJA

BENDRA DEKLARACIJA DĖL PRAKTINIŲ BENDRO SPRENDIMO PROCEDŪROS TAISYKLIŲ 

(EB SUTARTIES 251 STRAIPSNIS)

BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, toliau kartu vadinamos „institucijomis“, pažymi, kad 
dabartinė praktika, apimanti derybas tarp Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovų, 
Komisijos ir atitinkamų Europos Parlamento komitetų pirmininkų (-ių) ir (arba) pranešėjų bei tarp 
Taikinimo komiteto pirmininkų (-ių), pasitvirtino.

2. Institucijos patvirtina, kad šią visuose bendro sprendimo procedūros etapuose išplėtotą praktiką 
turi būti skatinama taikyti toliau. Institucijos įsipareigoja peržiūrėti savo darbo metodus, siekdamos 
veiksmingiau pasinaudoti visomis EB sutartyje apibrėžtos bendro sprendimo procedūros 
galimybėmis.

3. Šioje bendroje deklaracijoje paaiškinami darbo metodai ir praktinės jų taikymo priemonės. Ji 
papildo Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1, visų pirma jo nuostatas, susijusias su 
bendro sprendimo procedūra. Institucijos įsipareigoja visapusiškai laikytis šių įsipareigojimų 
vadovaudamosi skaidrumo, atskaitomybės ir veiksmingumo principais. Šiuo požiūriu institucijos, 
laikydamosi acquis communautaire, ypatingą dėmesį turėtų skirti pastangoms siekti pažangos 
supaprastinimo pasiūlymų srityje.

4. Procedūros metu institucijos sąžiningai bendradarbiauja, siekdamos kuo labiau suderinti savo 
pozicijas ir taip užtikrinti, kad, kai įmanoma, atitinkamas dokumentas būtų priimamas kuo 
ankstesniu procedūros etapu.

5. Šiuo tikslu institucijos, naudodamosi atitinkamais tarpinstituciniais ryšiais, bendradarbiauja, kad 
galėtų stebėti darbo pažangą ir analizuoti, kokia dalimi sutariama visuose bendro sprendimo 
procedūros etapuose.

6. Pagal savo vidaus darbo tvarkos taisykles institucijos įsipareigoja reguliariai keistis informacija 
apie pažangą bendro sprendimo procedūros bylose. Institucijos užtikrina, kad atitinkami jų darbo 
kalendoriai būtų kiek įmanoma labiau suderinti, kad procedūra galėtų vykti nuosekliai ir darniai. 
Todėl institucijos, visapusiškai atsižvelgdamos į politinį sprendimų priėmimo proceso pobūdį, sieks 
paruošti orientacinį įvairių etapų, vedančių į galutinį įvairių teisės aktų pasiūlymų priėmimą, 
grafiką.
                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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7. Institucijų bendradarbiavimas taikant bendro sprendimo procedūrą, dažnai vyksta trišalių
susitikimų forma . Tokia trišalė sistema pasirodė esanti veiksminga ir lanksti, gerokai padidindama 
galimybes susitarti pirmojo arba antrojo svarstymo metu ir prisidėdama prie pasirengimo Taikinimo 
komiteto darbui.

8. Tokie trišaliai susitikimai dažniausiai vyksta ne oficialia forma. Jie gali būti rengiami bet kuriame 
procedūros etape ir juose, atsižvelgiant į numatomos diskusijos pobūdį, institucijoms gali būti 
atstovaujama įvairiais lygmenimis. Kiekviena institucija pagal savo darbo tvarkos taisykles skirs 
dalyvius kiekvienam susitikimui, apibrėš jų įgaliojimus derybose ir laiku informuos kitas 
institucijas apie susitikimo organizavimą.

9. Kai įmanoma, visi kompromisinių tekstų projektai, skirti kito susitikimo diskusijoms, turi būti iš 
anksto išplatinti visiems dalyviams. Siekiant padidinti skaidrumą, kai tai yra įmanoma, apie 
Europos Parlamente ir Taryboje vyksiančius trišalius susitikimus paskelbiama.

10. Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė stengsis dalyvauti parlamentinių komitetų posėdžiuose. 
Prireikus ji atidžiai išnagrinės bet kokius gautus prašymus pateikti informaciją dėl Tarybos 
pozicijos.

PIRMASIS SVARSTYMAS

11. Institucijos stengiasi sąžiningai bendradarbiauti, siekdamos kuo geriau suderinti savo pozicijas, 
kad, kiek įmanoma, visi aktai būtų priimami pirmojo svarstymo metu.

Susitarimas pirmojo svarstymo Europos Parlamente metu

12. Užmezgami atitinkami ryšiai, kad būtų galima palengvinti procedūros eigą pirmojo svarstymo 
metu. 

13. Komisija stengiasi sustiprinti tokius ryšius ir konstruktyviai naudojasi iniciatyvos teise, 
siekdama Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų suderinimo, deramai atsižvelgdama į 
tarpinstitucinį balansą ir į Sutartyje nustatytą jos vaidmenį.

14. Jei neoficialių trišalių susitikimų metu pavyksta susitarti, COREPER pirmininkas (-ė) 
atitinkamo parlamentinio komiteto pirmininkui (-ei) skirtame laiške nurodo esminius susitarimo 
aspektus, pateikiamus Komisijos pasiūlymo pakeitimų forma. Toks laiškas atspindi Tarybos norą 
pritarti susitarimo rezultatui, kai jis bus patikrintas teisiniu – lingvistiniu požiūriu ir jei jam būtų 
pritarta balsuojant plenarinio posėdžio metu. Tokio laiško kopija siunčiama Komisijai.

15. Esant tokioms aplinkybėms, kai aišku, kad dokumentas bus priimtas pirmojo svarstymo metu, 
informacija apie ketinimą sudaryti susitarimą turėtų būti paskelbta kuo anksčiau.

Susitarimas Tarybos bendrosios pozicijos tvirtinimo metu

16. Tuo atveju, jei nepavyksta susitarti pirmojo svarstymo Europos Parlamente metu, ryšiai gali būti 
palaikomi toliau siekiant susitarti bendrosios pozicijos tvirtinimo metu.
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17. Komisija stengiasi sustiprinti tokius ryšius ir konstruktyviai pasinaudoti iniciatyvos teise, 
siekdama Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų suderinimo, atitinkamai atsižvelgdama į 
tarpinstitucinį balansą ir į Sutartyje nustatytą jos vaidmenį.

18. Jei šioje stadijoje pavyksta susitarti, atitinkamo parlamentinio komiteto pirmininkas (-ė) 
COREPER pirmininkui (-ei) skirtame laiške pateikia savo rekomendaciją plenariniame posėdyje 
pritarti bendrajai pozicijai be pakeitimų, jei bendrąją poziciją patvirtins Taryba ir kai ji bus 
patikrinta teisiniu – lingvistiniu požiūriu. Laiško kopija siunčiama Komisijai.

ANTRASIS SVARSTYMAS

19. Motyvų pareiškime Taryba kaip galima aiškiau paaiškina priežastis, lėmusias bendrosios 
pozicijos priėmimą. Antrojo svarstymo metu Europos Parlamentas kaip galėdamas labiau 
atsižvelgia į šias priežastis ir į Komisijos poziciją.

20. Prieš pateikdama bendrąją poziciją, Taryba, konsultuodamasi su Europos Parlamentu ir 
Komisija, stengiasi apsvarstyti jų pateikimo datą, kad antrojo svarstymo metu būtų užtikrintas 
maksimalus teisėkūros proceso veiksmingumas.

Susitarimas antrojo svarstymo Europos Parlamente metu

21. Iš karto po Tarybos bendrosios pozicijos pateikimo Europos Parlamentui bus ir toliau palaikomi 
atitinkami ryšiai, siekiant geriau suprasti atitinkamas pozicijas ir kuo greičiau užbaigti teisėkūros 
procesą.

22. Komisija stengiasi sustiprinti tokius ryšius ir pateikia savo nuomonę, siekdama Europos 
Parlamento ir Tarybos pozicijų suderinimo, atitinkamai atsižvelgdama į tarpinstitucinį balansą ir į 
Sutartyje nustatytą jos vaidmenį.

23. Jei neoficialių trišalių susitikimų metu pavyksta susitarti, COREPER pirmininkas (-ė) 
atitinkamo parlamentinio komiteto pirmininkui (-ei) skirtame laiške nurodo esminius susitarimo 
aspektus, pateikiamus Tarybos bendrosios pozicijos pakeitimų forma. Toks laiškas atspindi Tarybos 
norą pritarti susitarimo rezultatui, kai jis bus patikrintas teisiniu – lingvistiniu požiūriu, jei jam būtų 
pritarta balsuojant plenarinio posėdžio metu. Tokio laiško kopija siunčiama Komisijai.

TAIKINIMAS 

24. Jei paaiškėja, kad Taryba negalės pritarti visiems Europos Parlamento antrojo svarstymo 
pakeitimams, ir tuomet, kai Taryba yra pasirengusi pareikšti savo poziciją, bus surengtas pirmas 
trišalis susitikimas. Kiekviena institucija pagal savo darbo tvarkos taisykles skirs dalyvius 
kiekvienam susitikimui ir apibrėš jų įgaliojimus derybose. Komisija kuo greičiau abi delegacijas 
informuos, kokią nuomonę ji ketina pateikti dėl Europos Parlamento antrojo svarstymo pakeitimų.
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25. Trišaliai susitikimai rengiami visos taikinimo procedūros metu, siekiant išspręsti neišspręstus 
klausimus ir paruošti dirvą susitarimui pasiekti Taikinimo komitete. Trišalių susitikimų rezultatai 
aptariami ir gali būti patvirtinami atitinkamų institucijų posėdžiuose.

26. Taikinimo komitetą, Europos Parlamento Pirmininkui pritarus ir deramai atsižvelgiant į 
Sutarties nuostatas, sušaukia Tarybos Pirmininkas.

27. Komisija dalyvauja taikinimo procedūroje ir imasi visų reikiamų iniciatyvų, siekdama Europos 
Parlamento ir Tarybos pozicijų suderinimo. Tokiomis iniciatyvomis, atsižvelgiant į Komisijai 
Sutarties suteiktą vaidmenį, gali būti kompromisinių tekstų projektai, kuriuose atsižvelgiama į 
Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas.

28. Taikinimo komitetui kartu pirmininkauja Europos Parlamento pirmininkas (-ė) ir Tarybos 
pirmininkas (-ė). Komiteto posėdžiams abu pirmininkai (-ės) pirmininkauja pakaitomis.

29. Taikinimo komiteto susitikimų datas ir darbotvarkes abu pirmininkai (-ės) nustato kartu, 
siekdami užtikrinti veiksmingą Taikinimo komiteto darbą visos taikinimo procedūros metu. Dėl 
numatytų datų konsultuojamasi su Komisija. Europos Parlamentas ir Taryba atitinkamas taikinimo 
procedūros posėdžių datas nustato kaip gaires ir apie jas praneša Komisijai. 

30. Bet kuriame Taikinimo komiteto posėdyje pirmininkai (-ės) į darbotvarkę gali įtraukti keletą 
dokumentų. Be to, svarstant pagrindinį klausimą („B punktą“), dėl kurio susitarimas dar 
nepasiektas, taikinimo procedūros kitais klausimais gali būti pradėtos ir (arba) baigtos 
nediskutuojant dėl jų („A punktas“).

31. Laikydamiesi Sutarties nuostatų dėl terminų, Europos Parlamentas ir Taryba kuo labiau 
stengiasi atsižvelgti į grafiko reikalavimus, ypač susijusius su institucijų veiklos pertraukomis ir 
Europos Parlamento rinkimais. Bet kuriuo atveju veiklos pertrauka turi būti kuo trumpesnė.

32. Taikinimo komitetas pakaitomis susitinka Europos Parlamento ir Tarybos patalpose, kad būtų 
vienodai dalinamasi infrastruktūra, įskaitant vertimo žodžiu paslaugas.

33. Taikinimo komitetas turi turėti Komisijos pasiūlymą, Tarybos bendrąją poziciją, Komisijos 
nuomonę apie ją, Europos Parlamento siūlomus pakeitimus, Komisijos nuomonę apie juos bei 
bendrą Europos Parlamento ir Tarybos delegacijų darbo dokumentą.  Šis darbo dokumentas turėtų 
suteikti jo naudotojams galimybę lengvai nustatyti aktualius klausimus ir veiksmingai į juos 
reaguoti. Komisija paprastai savo nuomonę pateikia per tris savaites po to, kai oficialiai gavo 
Europos Parlamento balsavimo rezultatus, ir ne vėliau kaip iki taikinimo procedūros pradžios.

34. Pirmininkai (-ės) gali pateikti tekstus Taikinimo komitetui patvirtinti.

35. Susitarimas dėl bendro teksto priimamas Taikinimo komiteto posėdyje arba vėliau, 
pirmininkams (-ėms) keičiantis laiškais. Tokių laiškų kopijos siunčiamos Komisijai.

36. Jei Taikinimo komitetas pasiekia susitarimą dėl bendro teksto, šis tekstas pateikiamas oficialiam 
pirmininkų (-ių) patvirtinimui parengus galutinį jo variantą teisiniu – lingvistiniu požiūriu. Tačiau 
išimtiniais atvejais, siekiant laikytis terminų, pirmininkams (-ėms) patvirtinti gali būti pateikiamas 
bendro teksto projektas.
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37. Pirmininkai (-ės) perduoda patvirtintą bendrą tekstą Europos Parlamento pirmininkui (-ei) ir 
Tarybos pirmininkui (-ei) bendrai pasirašytu laišku. Jei Taikinimo komitetas negali susitarti dėl 
bendro teksto, pirmininkai (-ės) praneša apie tai Europos Parlamento pirmininkui (-ei) ir Tarybos 
pirmininkui (-ei) bendrai pasirašytu laišku.  Tokie laiškai atlieka oficialaus protokolo vaidmenį.  
Tokių laiškų kopijos siunčiamos Komisijai susipažinti. Taikinimo procedūrai pasibaigus, jos metu 
naudotus darbo dokumentus bus galima rasti kiekvienos institucijos registre.

38. Europos Parlamento sekretoriatas ir Tarybos generalinis sekretoriatas veikia kaip bendras 
Taikinimo komiteto sekretoriatas kartu su Komisijos generaliniu sekretoriatu.

BENDROSIOS NUOSTATOS

39. Jei Europos Parlamentui ar Tarybai atrodo būtina pratęsti Sutarties 251 straipsnyje  nurodytus 
terminus, jie turi apie tai pranešti kitos institucijos pirmininkui (-ei) ir Komisijai.

40. Jei institucijos pasiekia susitarimą pirmojo ar antrojo svarstymo arba taikinimo metu, tekstų, dėl 
kurių susitarta, galutinį variantą glaudžiai bendradarbiaudamos parengia Europos Parlamento ir 
Tarybos teisininkų – lingvistų tarnybos.

41. Be aiškaus Europos Parlamento ir Tarybos atstovų (-ių) susitarimo atitinkamu lygiu tekstuose, 
dėl kurių buvo susitarta, nedaroma jokių pakeitimų. 

42. Galutinis variantas rengiamas deramai atsižvelgiant į įvairias Europos Parlamento ir Tarybos 
procedūras, ypač laikantis vidaus procedūroms nustatytų galutinių terminų. Institucijos įsipareigoja 
nesinaudoti terminais, skirtais parengti galutinį dokumento variantą teisiniu – lingvistiniu požiūriu, 
tam, kad atnaujintų diskusijas esminiais klausimais. 

43. Europos Parlamentas ir Taryba susitaria dėl bendro kartu paruoštų tekstų išdėstymo formos.  

44. Institucijos įsipareigoja, kiek tai yra įmanoma, į aktus, priimtus pagal bendro sprendimo 
procedūrą, įtraukti abiems pusėms priimtinas standartines nuostatas, ypač nuostatas, susijusias su 
naudojimusi įgyvendinimo įgaliojimais (pagal „komitologijos“ sprendimą1), įsigaliojimu, perkėlimu 
į nacionalinę teisę ir taikymu bei Komisijos iniciatyvos teise.

45. Institucijos stengsis surengti bendrą spaudos konferenciją, kad paskelbtų sėkmingą teisėkūros 
proceso pabaigą pirmojo ar antrojo svarstymo arba taikinimo metu. Jos taip pat stengsis pateikti 
bendrus spaudos pranešimus.

46. Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus teisės aktą pagal bendro sprendimo procedūrą, jo 
tekstas pateikiamas pasirašyti Europos Parlamento pirmininkui (-ei) ir Tarybos pirmininkui (-ei) bei 
šių institucijų generaliniams (-ėms) sekretoriams (-ėms).

                                               
1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). Sprendimas su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 27, p. 11).
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47. Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai (-ės) tekstus pasirašyti gauna atitinkamomis jų 
vartojamomis kalbomis ir juos pasirašo, kiek tai leidžia galimybės, kartu bendros ceremonijos, kuri 
organizuojama kartą per mėnesį svarbių dokumentų pasirašymui, metu dalyvaujant žiniasklaidos 
atstovams.

48. Bendrai pasirašytas tekstas perduodamas paskelbti Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.
Paprastai paskelbiama per du mėnesius po to, kai Europos Parlamentas ir Taryba teisės aktą priima.

49. Jei viena iš institucijų pastebi raštvedybos ar akivaizdžią klaidą tekste (ar viename iš jo variantų 
skirtingomis kalbomis), ji nedelsdama apie tai informuoja kitas institucijas. Jei klaida randama akte, 
kurio dar nepriėmė nei Europos Parlamentas, nei Taryba, Europos Parlamento ir Tarybos teisininkų 
– lingvistų tarnybos, glaudžiai bendradarbiaudamos, paruošia atitinkamą klaidų ištaisymą. Jei klaida 
randama dokumente, kurį jau priėmė viena arba abi institucijos, neatsižvelgiant į tai, ar aktas 
paskelbtas, Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu patvirtina klaidų ištaisymą, parengtą 
laikantis atitinkamų šiose institucijose galiojančių procedūrų.
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2006 m. liepos 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, iš 
dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, projekto (2002/0298(CNS)) - Richard Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 202 straipsnio trečiąją įtrauką,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-36 straipsnį1,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10126/1/2006)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2002)0719)3 ir į iš dalies pakeistą 
pasiūlymą (KOM(2004)0324)4,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 2 d. poziciją5,

– Tarybai dar kartą kreipusis dėl konsultacijos pagal EB sutarties 202 straipsnį (C6-0190/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 55 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0236/2006),

1. pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2. prašo atsakingą komitetą išnagrinėti, ar būtų tinkama keisti Darbo tvarkos taisykles ir ypač jų 
81 straipsnį taip, kad Parlamentui būtų suteikta galimybė naudotis savo teisėmis kaip galima 
geresnėmis sąlygomis pagal naują reguliavimo su tikrinimu procedūrą;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 310, 2004 12 16, p. 1.
2 Dar neskelbta OL.
3 Dar neskelbta OL.
4 Dar neskelbta OL.
5 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 82.



PE423.766 144/370 DV\779820LT.doc

LT



2006 m. liepos 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, sudarymo bendro pareiškimo 
forma (naujoji reguliavimo procedūra su tikrinimu) (2006/2152(ACI)) - Richard Corbett 
pranešimas

Europos Parlamentas,

1. atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 202 straipsnio trečią įtrauką,

2. atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1 ,

3. atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 
1999/468/EB (KOM (2002)0719) 2 ,

4. atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 5 d. buvusio Komisijos Pirmininko R. Prodžio pareiškimą 
Europos Parlamentui ("Prodžio deklaracija"),

5. atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 2 d. poziciją3 ,

6. atsižvelgdamas į savo 2002 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl teisės aktų, reglamentuojančių 
finansines paslaugas, įgyvendinimo4 ,

7. atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (KOM(2004)0324) 5 ,

8. atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10126/1/2006-C6-0190/2006) 6 ,

9. atsižvelgdamas į bendro pareiškimo projektą (10125/2006-C6-0208/2006),

10. atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį,

11. atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0237/2006),

kadangi: 

i. praėjusį rudenį Taryba ir Komisija susitarė pradėti derybas dėl galimybių tęsti komitologijos 
procedūrų reformą remiantis iš dalies pakeistu Komisijos pasiūlymu,

ii. 2005 m. lapkričio 10 d. Pirmininkų sueiga nusprendė pradėti diskusijas su Taryba ir Komisija 
dėl komitologijos procedūrų ir šiuo tikslu suteikė Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui ir 
atsakingo komiteto pranešėjui įgaliojimus, kurie buvo atnaujinti 2006 m. sausio 19 d.,

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
2 Dar neskelbta OL.
3 OL C 76 E, 2004 3 25, p. 82.
4 OL C 284 E, 2002 11 21, p. 115.
5 Dar neskelbta OL.
6 Dar neskelbta OL.
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iii. šių derybų metu parengtas naujos procedūros projektas ir pareiškimų projektai, susiję su 
sprendimu, kuris turi būti priimtas dėl šios procedūros,

iv. į 1999 m. sprendimą dėl komitologijos bus įtraukta nauja procedūra (vadinamoji "reguliavimo 
procedūra su tikrinimu"), suteiksianti Europos Parlamentui ir Tarybai vienodas teises tikrinti 
"kvaziteisėkūros" priemones, kuriomis įgyvendinamas bendru sprendimu priimtas aktas, ir 
tokias priemones atmesti,

v. vyriausybių ir valstybių vadovų pasirašytoje Sutartyje dėl Konstitucijos Europai numatyta, kad 
Parlamentas turi teisę atšaukti įgaliojimų delegavimą (I–36 straipsnis). galutiniame tekste dėl 
naujosios reguliavimo procedūros su tikrinimu nenustatyta tokia Parlamento teisė. Todėl teisė 
atšaukti deleguotus įgaliojimus išliks vienas iš pagrindinių Europos Parlamento reikalavimų ir 
tai galėtų būti pasiekta Konstitucine sutartimi, 

vi. sprendimas bus priimtas kartu su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendru pareiškimu, 
Komisijos pareiškimu, kuris turi būti įtrauktas į Tarybos protokolą, ir Komisijos pareiškimais 
dėl naujos procedūros įgyvendinimo ir taikymo,

vii. šiuose pareiškimuose atspindimi svarbūs aspektai, kuriuos į derybas įtraukė trys institucijos ir 
be kurių nebūtų pasiektas kompromisas dėl naujos procedūros ir nebūtų užtikrintas jos praktinis 
poveikis,

1. pritaria prie šio sprendimo pridedamo susitarimo bendro pareiškimo forma sudarymui;

2. atkreipia dėmesį į Komisijos pareiškimą, susijusį su bendru pareiškimu, dėl jos įsipareigojimo 
imtis skaidrumo priemonių;

3. atkreipia dėmesį Komisijos ta pačia proga padarytus pareiškimus dėl kalbų režimo, tikrinimo 
laikotarpio pradžios ir galiojančių aktų suderinimo;

4. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

1. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija palankiai vertina tai, kad netrukus bus priimtas 
Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką1 . Į 1999 m. sprendimą įtraukus naują procedūrą, vadinamą "reguliavimo procedūra 
su tikrinimu", teisėkūros institucijoms bus suteikta teisė tikrinti pagal bendro sprendimo 
procedūrą priimto dokumento įgyvendinimo kvaziteisėkūros priemones.

2. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad atsižvelgiant į galiojančią Sutartį 
šiuo sprendimu numatomas Europos Parlamento pageidavimą tikrinti, kaip įgyvendinami 
pagal bendro sprendimo procedūrą priimti dokumentai, tenkinantis horizontalus sprendimas.

3. Nepažeidžiant teisės aktus leidžiančių institucijų prerogatyvų, Europos Parlamentas ir 
Taryba pripažįsta, kad pagal geros teisėkūros principus įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai 
turi būti suteikti nenustatant termino. Tačiau, kai per nustatytą laikotarpį būtina adaptuoti 
teisės aktus, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija mano, kad nuostata, pagal kurią 
Komisija turėtų pateikti pasiūlymą patikslinti arba panaikinti nuostatas dėl įgyvendinimo 
įgaliojimų perdavimo, sustiprintų teisėkūros institucijų vykdomą kontrolę.

4. Įsigaliojus šiai naujai procedūrai, ji bus taikoma pagal bendro sprendimo procedūrą 
priimtuose dokumentuose numatytoms kvaziteisėkūros priemonėms, įskaitant priemones, 
numatytas dokumentuose, kurie bus priimti ateityje finansinių paslaugų srityje (Lamfalussy
dokumentai). Tačiau, kad ši procedūra būtų taikoma pagal bendro sprendimo procedūrą 
priimtiems jau galiojantiems dokumentams, jie turi būti pritaikyti pagal taikomas 
procedūras, kad Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje nustatyta reguliavimo procedūra būtų 
pakeista reguliavimo procedūra su tikrinimu kiekvienu atveju, kai yra numatytos priemonės, 
priklausančios jos taikymo sričiai.

5. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija mano, kad šie dokumentai turėtų būti pataisyti 
skubos tvarka:

a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje );

b) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl 
1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito 
įstaigų kapitalo pakankamumo naujos redakcijos (dar nepaskelbta Oficialiajame 
leidinyje );

c) 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl 
2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl 
kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo naujos redakcijos (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje );

d) 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl 
teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23..
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83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, 
p. 87);

e) 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, 
nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos 
kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, 2006 4 13, p. 1);

f) 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl 
finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15);

g) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatanti 
ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo 
sistemą ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (OL L 191, 2005 7 22, p. 29);

h) 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 
93/6/EEB, taip pat Direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 
2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų 
organizacinę struktūrą (OL L 79, 2005 3 24, p. 9);

i) 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės 
maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB 
(OL L 70, 2005 3 16, p. 1);

j) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti 
Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38);

k) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 
93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti 
Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1);

l) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar 
įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 
2003 12 31, p. 64);

m) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1);

n) 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (OL L 235, 
2003 9 23, p. 10);

o) 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl 
prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL L 96, 2003 4 12, p. 16);

p) 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl 
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elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 37, 2003 2 13, p. 24);

q) 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo 
(OL L 37, 2003 2 13, p. 19);

r) 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl 
finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir 
investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 
73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 35, 
2003 2 11, p. 1);

s) 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1);

t) 2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/107/EB iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais 
(KIPVPS), derinimo siekiant reguliuoti valdymo įmonių veiklą ir supaprastintus 
prospektus (OL L 41, 2002 2 13, p. 20);

u) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 
2001 11 28, p. 67);

v) 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl 
genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti 
Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1);

w) 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1);

x) 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34);

y) 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl 
biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

Šiuo tikslu Komisija nurodė, kad ji netrukus Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks 
pasiūlymus dėl pirmiau nurodytų dokumentų keitimo, kad būtų įvesta reguliavimo 
procedūra su tikrinimu ir atitinkamai panaikintos tų dokumentų nuostatos, kuriose 
numatytas Komisijai perduotų įgyvendinimo įgaliojimų pasibaigimo terminas. Europos 
Parlamentas ir Taryba užtikrins, kad šie pasiūlymai būtų kuo greičiau priimti.

6. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad pagal 2003 m. gruodžio 16 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1 teisės aktų įgyvendinimo priemonėms 
tenka svarbus vaidmuo. Taip pat jie mano, kad bendri 1998 m. gruodžio 22 d. 
tarpinstitucinio susitarimo principai dėl bendrųjų Bendrijos teisės aktų rengimo kokybės 
gairių2 turėtų visais atvejais būti taikomi bendro pobūdžio priemonėms, priimtoms taikant 

                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 OL C 73, 1999 3 17, p. 1.
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naują reguliavimo su tikrinimu procedūrą.



PE423.766 150/370 DV\779820LT.doc

LT



2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinio Europos 
Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, su pakeitimais, 
padarytais Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių sudarymo (2008/2002(ACI) -
Monica Frassoni pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 27 d. Parlamento pirmininko laišką, kuriuo buvo perduotas 
tarpinstitucinis susitarimas, kurį 2007 m. gruodžio 12 d. patvirtino Pirmininkų sueiga,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 202 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimą 2006/512/EB, iš dalies keičiantį 
Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
tvarką, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių projektą 
(toliau – Susitarimas),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 120 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0107/2008),

A. kadangi Komisija, deja, nepaisė kai kurių Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi 
jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo taisyklių2 (toliau – 2000 m. 
susitarimas) nuostatų, pavyzdžiui, nuostatos, kad Parlamentas įvairius komitologijos 
dokumentus turi gauti tuo pat metu ir tokiomis pat sąlygomis kaip komiteto nariai, nes šie 
dokumentai Parlamentui beveik visada siunčiami per vėlai ir bet kokiu atveju ne tuo pat metu 
kaip komiteto nariams,

B. kadangi Tarybos sprendimo 1999/468/EB įgyvendinimo taisyklės buvo ir yra labai 
nepatenkinamos, išskyrus naujosios reguliavimo procedūros su tikrinimu procedūras, o to 
priežastis, inter alia, – komitologijos duomenų bazės veikimo būdas; kadangi dokumentai 
dažnai siunčiami dalimis, aiškiai nenurodžius jų statuso ir kartais pateikus klaidingas 
antraštes, pvz., įgyvendinimo priemonių projektai, dėl kurių nebuvo balsuota komitete, 
siunčiami su antrašte „tikrinimo teisė“, o iš tikrųjų tokie dokumentai turėjo būti išsiųsti 
antraštėje nurodžius „teisė gauti informaciją“, ir dėl to pasidaro neaišku, kokie galutiniai 
terminai taikomi,

C. kadangi dėl šios problemos jau ir taip labai ribotos Parlamento komitologijos klausimų 
kontrolės galimybės iš tiesų dar labiau sumažėja,

                                               
1 OL L 200, 2006 7 22, p. 11.
2 OL L 256, 2000 10 10, p. 19.



DV\779820LT.doc 151/370 PE423.766

LT

D. kadangi dabar Komisija įsipareigojo sukurti elektroninį registrą, kuriame būtų visi 
Parlamentui perduoti dokumentai, prie kurio Parlamentas turėtų tiesioginę prieigą bei kuris 
taip pat užtikrintų galimybę tiksliai identifikuoti įvairius su ta pačia procedūra susijusius 
dokumentus, registre bus nurodytas pasiektas procedūros etapas ir grafikas, aiškiai atskirti 
Parlamento gauti priemonių projektai ir galutiniai projektai, parengti po komiteto nuomonės 
pateikimo, ir aiškiai nurodyti bet kokie jau Parlamentui išsiųstų dokumentų pakeitimai,

E. kadangi Susitarimas turi didelę praktinę reikšmę ne tik naujajai reguliavimo procedūrai su 
tikrinimu, tačiau taip pat ir visoms komitologijos procedūroms; kadangi Susitarimas gali būti 
precedentu būsimiems tarpinstituciniams susitarimams, kuriais siekiama panašių tikslų,

F. nors Susitarimas galioja trumpą pereinamąjį laikotarpį, pereinamojo laikotarpio metu įgyta 
patirtis galėtų būti labai naudinga; kadangi Susitarimo tikslas yra užtikrinti, kad įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai trys institucijos tinkamai vykdytų visas komitologijos procedūras, 

1. pabrėžia, kad naudojimasis reguliavimo procedūra su tikrinimu tais atvejais, kai ji taikoma, 
yra privaloma visoms trims institucijoms, ir tai nėra susitarimų ar derybų klausimas; ragina 
Tarybą, Komisiją ir visus Parlamento komitetus visų atitinkamų teisėkūros procedūrų metu 
deramai atsižvelgti į šią aplinkybę;

2. primena, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu turi būti taikoma visoms bendrojo pobūdžio 
priemonėms, skirtoms iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka 
priimtų pagrindinių teisės aktų nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas 
arba teisės aktą papildant naujomis neesminėmis nuostatomis;

3. ragina Tarybą ir Komisiją tais atvejais, kai gali būti neaišku, ar reikia taikyti naująją 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, ar kitą komitologijos procedūrą, taikyti naująją 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

4. pabrėžia, kad vienintelis naujosios procedūros su tikrinimu tikslas – stiprinti Parlamento 
kontrolės teisę ir dėl to jokiu būdu nekeičiama įgyvendinimo įgaliojimų, kurie gali būti 
suteikti Komisijai, apimtis;

5. mano, kad Susitarimas – tai žingsnis teisinga linkme atsižvelgiant į Parlamento teises ir galias, 
susijusias su perduotais teisės aktais;

6. pritaria tam, kad Susitarime tiksliau apibrėžiama Komisijos pareiga informuoti Parlamentą 
pagal Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 3 dalies nuostatas ir nurodoma, jog Parlamentas 
turi būti informuojamas apie komitetų darbą laikantis tvarkos, užtikrinančios informacijos 
perdavimo sistemos skaidrumą ir veiksmingumą bei perduotos informacijos ir skirtingų 
procedūros etapų nustatymą;

7. tikisi, kad Komisija visapusiškai laikysis visų Susitarimo nuostatų, o taip, deja, nėra 2000 m. 
susitarimo atveju;

8. ragina užtikrinti nuolatinį aukštą posėdžių protokolų santraukų ir dalyvių sąrašų, kuriuose 
nurodoma bent jau atitinkamame posėdyje dalyvavusių asmenų pavardės (ir vardai), 
institucinė priklausomybė ir el. pašto adresai, standartą;

9. nurodo, kad veiksminga naujo registro veikla bus nepaprastai svarbus veiksnys, susijęs su 
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visišku ir tinkamu Susitarimo įgyvendinimu, todėl labai tikisi, kad tai bus kuo greičiau 
įgyvendinta praktiškai; rekomenduoja, kad po pereinamojo laikotarpio Parlamentas ir 
Komisija atliktų naujojo registro patikrą ir pašalintų visas praktines kliūtis ir klaidas, kurių 
gali atsirasti; rekomenduoja, kad Parlamentas pradiniu laikotarpiu iš susijusių šalių gautų 
informaciją apie registro veikimą; 

10. aktyviai pritaria naujoms nuostatoms, kuriomis remiantis registre bus aiškiai nurodomas visų 
gautų komitologijos dokumentų statusas, visos galimos sąsajos su kitais jau perduotais 
dokumentais ir visi padaryti pakeitimai;

11. atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ragina Komisiją pakeisti savo vidines procedūras siekiant 
užtikrinti, kad būtų atskirti priemonių projektai, kurie turėtų būti siunčiami Parlamentui tuo 
pat metu kaip ir atitinkamam komitetui remiantis Parlamento teise gauti informaciją, ir 
priemonių projektai, kurie turi būti siunčiami Parlamentui, kad jis galėtų pasinaudoti savo 
tikrinimo teise;

12. pritaria tam, kad būtų pradėta taikyti išankstinio įspėjimo sistema, pagal kurią Parlamentas 
būtų kaip galima greičiau informuojamas apie tai, kad skubūs įgyvendinimo priemonių 
projektai bus pateikti komitetui, kai tai paaiškėja, tačiau pabrėžia, kad ši sistema neturi būti 
naudojama neskubiems klausimams padaryti skubiais, kadangi riboti galutiniai terminai gali 
būti taikomi tik atitinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais;

13. nurodo, kad Parlamentui turi būti reguliariai teikiami visi bendrąsias aplinkybes nurodantys 
dokumentai, kuriuose būtų paaiškinama, kodėl Komisija siūlo tam tikras priemones, kad jis, 
remdamasis pakankama informacija, pasinaudotų savo tikrinimo teise; džiaugiasi, kad 
Komisija, siekdama užtikrinti visapusišką bendradarbiavimą specifinių įgyvendinimo 
priemonių svarstymo atvejais, pasirengusi pagelbėti Parlamentui, todėl ragina Komisiją 
Parlamento prašymu pateikti bet kokį bendrąsias aplinkybes nurodantį dokumentą, susijusį su 
įgyvendinimo priemonės projektu;

14. nepritaria Komisijos požiūriui, kad Parlamentui pateikti įgyvendinimo priemonių projektai 
nebūtų viešai prieinami tol, kol komitete nebuvo balsuojama, ir primygtinai prašo užtikrinti jo 
teisę konsultuotis su bet kuriuo jo pageidaujamu subjektu visų priemonių projektų klausimais; 
ragina Komisiją persvarstyti savo požiūrį ir viešai skelbti visus įgyvendinimo priemonių 
projektus iš karto po to, kai jie oficialiai pasiūlomi;

15. pritaria Susitarimo sudarymui ir tikisi, kad patvirtinus jis bus nedelsiant visapusiškai 
įgyvendintas;

16. nusprendžia Susitarimą kaip priedą pridėti prie savo Darbo tvarkos taisyklių ir juo pakeisti 
Darbo tvarkos taisyklių XII priedą;

17. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą susipažinti Tarybai, Komisijai ir valstybių 
narių parlamentams.
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PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTAS
KOMISIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR KOMISIJOS SUSITARIMAS

dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių

Europos Parlamento informavimas

1. Pagal Sprendimo 1999/468/EB1 7 straipsnio 3 dalį Komisija reguliariai informuoja Europos 
Parlamentą apie komitetų2 darbą laikydamasi tvarkos, užtikrinančios informacijos perdavimo 
sistemos skaidrumą ir veiksmingumą bei perduotos informacijos ir skirtingų procedūros etapų 
nustatymą. Tuo tikslu Parlamentas tuo pat metu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir komitetų nariai 
gauna komitetų posėdžių darbotvarkių projektus, tiems komitetams pateiktų Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta tvarka priimtų pagrindinių teisės aktų įgyvendinimo priemonių projektus, 
balsavimo rezultatus, posėdžių protokolų santraukas bei institucijų, kurioms priklauso valstybių 
narių paskirti joms atstovauti asmenys, sąrašus.

Registras

2. Komisija sukurs visų Europos Parlamentui perduotų dokumentų registrą3. Europos Parlamentas 
turės tiesioginę prieigą prie šio registro. Pagal Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 5 dalį visų 
Europos Parlamentui perduotų dokumentų nuorodos skelbiamos viešai.

3. Remiantis Komisijos pareiškime dėl Sprendimo 1999/468/EB4 7 straipsnio 3 dalies nustatytais 
įsipareigojimais ir tinkamai pasirengus techniškai, pasinaudojant 2 punkte numatytu registru bus 
galima visų pirma:

- aiškiai nustatyti su ta pačia procedūra susijusius dokumentus, kuriuose numatyti bet kokie 
įgyvendinimo priemonės pakeitimai kiekvienu procedūros etapu;

- nustatyti procedūros etapą ir grafiką;

- aiškiai atskirti Parlamento tuo pat metu kaip ir atsakingo komiteto narių gautą priemonių 
projektą, remiantis teise gauti informaciją, nuo galutinio Parlamentui perduodamo projekto, 

                                               
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 

200, 2006 7 22, p. 11).
2 Šiame susitarime „komitetas“ reiškia komitetus, kurie buvo sudaryti pagal Sprendimą 1999/468/EB, 

jei aiškiai nenurodomas kitas komitetas.
3 Siektina registro sudarymo data yra 2008 m. kovo 31 d.
4 OL C 171, 2006 7 22, p. 21.
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sudaryto, po to, kai buvo pateikta komiteto nuomonė;

- aiškiai nustatyti bet kokius dokumentų, jau pateiktų Europos Parlamentui, pakeitimus.

4. Jei pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, prasidėsiančiam nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, 
Europos Parlamentas ir Komisija nusprendžia, kad sistema parengta ir veikia patenkinamai, 
dokumentai Europos Parlamentui perduodami elektroniniu būdu pateikiant nuorodą į 2 punkte 
numatytą registrą. Šis sprendimas priimamas abiejų institucijų pirmininkams pasikeičiant laiškais. 
Pereinamuoju laikotarpiu dokumentai Europos Parlamentui bus perduodami kaip elektroninio laiško 
priedas.

5. Be to, Komisija sutinka atsakingo Parlamento komiteto prašymu siųsti Europos Parlamentui 
susipažinti konkrečius priemonių, įgyvendinančių pagrindinius teisės aktus, kurie, nors ir nepriimti 
laikantis Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos, yra ypač svarbūs Europos Parlamentui,  
projektus. Šios priemonės turi būti įtrauktos į 2 punkte numatytą registrą ir Europos Parlamentas 
turi būti informuotas apie tai.

6. Be 1 punkte numatytų protokolų santraukų, Europos Parlamentas gali prašyti leisti susipažinti su 
komitetų posėdžių protokolais1. Komisija išnagrinės kiekvieną prašymą atskirai vadovaudamasi 
konfidencialumo taisyklėmis, numatytomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių2 1 priede.

Konfidencialūs dokumentai

7. Konfidencialūs dokumentai bus tvarkomi vadovaujantis vidaus administravimo procedūromis, 
kurias kiekviena institucija parengia siekdama suteikti visas reikalingas garantijas.

Europos Parlamento rezoliucijos, remiantis Sprendimo 1999/468/EB 8 straipsniu

8. Remiantis Sprendimo 1999/468/EB 8 straipsniu Europos Parlamentas rezoliucijoje, kurioje 
išdėsto savo motyvus, gali nurodyti, kad pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 
straipsnyje numatytos tvarkos, įgyvendinimo priemonių projektas viršija tame pagrindiniame teisės 
akte nustatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

9. Europos Parlamentas tokias rezoliucijas priima vadovaudamasis savo Darbo tvarkos taisyklėmis; 
tam jis turi turėti vieno mėnesio laikotarpį skaičiuojant nuo tos dienos, kai jis gavo galutinį 
įgyvendinimo priemonių projektą tomis kalbomis, kuriomis jis buvo pateiktas atitinkamo komiteto 
nariams.

10. Europos Parlamentas ir Komisija sutaria, kad reikia nustatyti nuolatos taikomą trumpesnį 
terminą kai kurioms skubioms įgyvendinimo priemonėms, dėl kurių sprendimas siekiant patikimo 
valdymo turi būti priimtas per trumpesnį laikotarpį. Tai visų pirma taikytina kai kurioms 
priemonėms, susijusioms su išorės veiksmais, įskaitant humanitarinę ir skubią pagalbą, su sveikatos 
apsauga ir saugumo užtikrinimu, su transporto saugumu ir sauga ir viešųjų pirkimų taisyklių 
taikymo išimtimis. Komisijos nario ir atsakingo Parlamento komiteto pirmininko susitarimu 
nustatomos priemonių, kurioms tai taikoma, rūšys ir taikomi terminai. Šį susitarimą abi pusės gali 
                                               
1 Žr. Europos Bendrijų Pirmos instancijos teismo 1999 m. liepos 19 d. sprendimą Rothmans prieš 

Komisiją (T-188/97, 1999 m. Rink. p. II-2463).
2 OL C 177 E, 2006 5 18, p. 123.
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atšaukti bet kuriuo metu.

11. Nepažeidžiant 10 punkto nuostatų, skubiais atvejais ir patvirtinant priemones, susijusias su 
kasdieniniais administraciniais klausimais, ir (arba) tas priemones, kurių galiojimo laikas ribotas, 
bus nustatomas trumpesnis terminas. Šis terminas gali būti itin trumpas ypač skubiais atvejais, visų 
pirma susijusiais su visuomenės sveikata. Atsakingas Komisijos narys turi nustatyti atitinkamą 
terminą ir jį pagrįsti. Tokiu atveju Europos Parlamentas gali taikyti procedūrą, pagal kurią taikyti 
Sprendimo 1999/468/EB 8 straipsnį pavedama atsakingam Parlamento komitetui, kuris per 
atitinkamą terminą gali pateikti atsakymą Komisijai.

12. Kai tik Komisijos tarnybos nustato, kad priemonių, numatytų 10 ir 11 punktuose, projektus gali 
reikėti perduoti komitetui, jos neoficialiai įspėja už tai atsakingo Parlamento komiteto (komitetų) 
sekretoriatą (-us). Kai tik pradiniai priemonių projektai bus perduoti komiteto nariams Komisijos 
tarnybos informuos Parlamento komiteto (komitetų) sekretoriatą (-us), kad šios priemonės skubios 
ir apie terminus, kurie bus taikomi, kai bus pateiktas galutinis projektas.

13. Atsižvelgdamas į 8 punkte nurodytą Europos Parlamento priimtą rezoliuciją arba į 11 punkte 
nurodytą atsakymą, atsakingas Komisijos narys turi informuoti Europos Parlamentą arba, prireikus, 
atsakingą Parlamento komitetą apie veiksmus, kurių Komisija ketina imtis.

14. 10–13 punktuose numatyta informacija bus įtraukiama į registrą.

Reguliavimo procedūra su tikrinimu

15. Kai taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, po balsavimo komitete Komisija informuoja 
Europos Parlamentą apie taikomus terminus. Remiantis 16 punktu šie terminai pradedami skaičiuoti 
tik nuo tos datos, kai Europos Parlamentas gavo projekto variantus visomis kalbomis.

16. Kai taikomi trumpesni terminai (Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies b punktas) ir 
skubos atvejais (Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalis), terminai skaičiuojami nuo tos datos, 
kai Europos Parlamentas gavo galutinį įgyvendinimo priemonių projektą tomis kalbomis, kuriomis 
jis buvo pateiktas komiteto nariams, jei Parlamento komiteto pirmininkas neprieštarauja. Bet kokiu 
atveju Komisija stengsis Europos Parlamentui kuo greičiau perduoti projekto variantus visomis 
kalbomis. Kai tik Komisijos tarnybos nustato, kad 5a straipsnio 5 dalies b punkte arba 6 dalyje 
numatytus priemonių projektus gali reikėti perduoti komitetui, jos neoficialiai įspėja už tai 
atsakingą Parlamento komiteto (komitetų) sekretoriatą (-us).

Finansinės paslaugos

17. Pagal pareiškimą dėl Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 3 dalies finansinių paslaugų srityje 
Komisija įsipareigoja:

- užtikrinti, kad komiteto posėdžiui pirmininkaujantis Komisijos pareigūnas po kiekvieno posėdžio 
Europos Parlamentą jo prašymu informuotų apie visas diskusijas dėl šiam komitetui pateiktų 
įgyvendinimo priemonių projektų;

- žodžiu arba raštu atsakyti į visus klausimus dėl diskusijų dėl komitetui pateiktų įgyvendinimo
priemonių projektų.

Be to, Komisija užtikrins, kad įsipareigojimų, kurie buvo pareikšti 2002 m. vasario 5 d. Parlamento 



PE423.766 156/370 DV\779820LT.doc

LT

plenarinio posėdžio metu1, ir iš naujo patvirtinti 2004 m. kovo 31 d. plenariniame posėdyje2 ir tų, 
kurie nurodyti 2001 m. spalio 2 d. Komisijos nario F. Bolkensteino laiško3 Europos Parlamento 
ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkui 1–7 punktuose, būtų laikomasi visame 
finansinių paslaugų sektoriuje (įskaitant vertybinius popierius, bankus, draudimą, pensijas ir 
apskaitą).

Parlamento darbo tvarkaraštis

18. Išskyrus atvejus, kai taikomas trumpesnis terminas, ir skubos atvejus, Komisija, perduodama 
įgyvendinimo priemonių projektą pagal šį susitarimą, atsižvelgs į Europos Parlamento darbo 
pertraukas (žiemos, vasaros ir Europos rinkimų), siekdama užtikrinti, kad Parlamentas galėtų 
įgyvendinti savo prerogatyvas per Sprendime 1999/468/EB ir šiame susitarime nustatytus terminus.

Europos Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimas

19. Abi institucijos patvirtina savo pasirengimą padėti viena kitai siekdamos užtikrinti visapusišką 
bendradarbiavimą sprendžiant specialių įgyvendinimo priemonių klausimą. Šiuo tikslu 
administraciniu lygiu nustatomi atitinkami kontaktai.

Ankstesni susitarimai

20. 2000 m. Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB4

įgyvendinimo tvarkos pakeičiamas. Europos Parlamentas ir Komisija mano, kad 1988 m. Plumb ir 
Delors susitarimas, 1996 m. Samland ir Williamson susitarimas ir 1994 m. modus vivendi5, kiek jie 
yra susiję su šiomis institucijomis, yra neveiksmingi ir todėl joms netaikomi.

                                               
1 OL C 284 E, 2002 11 21, p. 19.
2 OL C 103 E, 2004 4 29, p. 446 ir Parlamento 2004 m. kovo 31 d. plenarinio posėdžio stenograma, 

punktas „Balsavimas“.
3 OL C 284 E, 2002 11 21, p. 83.
4 OL L 256, 2000 10 10, p. 19.
5 OL C 102, 1996 4 4, p. 1.
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2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento sprendimo, iš 
dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų , patvirtinimo  
(2006/2223(INI)) - Anneli Jäätteenmäki pranešimas

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2006 m. liepos 11 d. laišką Europos Parlamento 
Pirmininkui,

- atsižvelgdamas į Pirmininko 2006 m. rugsėjo 21 d. laišką Konstitucinių reikalų komitetui,

- atsižvelgdamas į EB sutarties 195 straipsnio 4 dalį,

- atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 107d straipsnio 4 dalį,

- atsižvelgdamas į savo 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas, dėl 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų1, įtrauktą į 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių X priedą,

- atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę dėl 2008 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento 
posėdyje patvirtinto sprendimo projekto, iš dalies keičiančio jo Sprendimą 94/262/EAPB, 
EB, Euratomas 2,

- atsižvelgdamas į tai, kad Taryba balsuodama patvirtino iš dalies pakeistą sprendimo 
projektą,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnio 2 dalį,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę
(A6–0076/2008),

1. tvirtina sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas;

2. paveda Pirmininkui „Priimtuose tekstuose“ paskelbti galutinę sprendimo, iš dalies keičiančio 
Europos Parlamento Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas, redakciją, dėl kurios buvo 
balsuojama 2008 m. balandžio 22 d. ir birželio 17 d., ir perduoti ją kartu su šia rezoliucija 
Tarybai ir Komisijai;

3. paveda Pirmininkui užtikrinti, kad Parlamento sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 
94/262/EAPB, EB, Euratomas, būtų tinkamu laiku paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

                                               
1 OL L 113, 1994 5 4, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/262/EB, EAPB, 

Euratomas (OL L 92, 2002 4 9, p. 13).
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0129.
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Europos Parlamento sprendimas,

kuriuo iš dalies keičiamas 1994 m. kovo 9 d. Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, dėl ombudsmeno 
pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 195 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 107d straipsnio 4 
dalį,

atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento patvirtintą sprendimo projektą 1 ir 
2008 m. birželio 17 d. patvirtintus pakeitimus 2,

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę,

gavęs Tarybos patvirtinimą3,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje pripažįstama teisė į gerą administravimą – tai 
viena pagrindinių Sąjungos piliečių teisių.

(2) Siekiant, kad ombudsmeno veiksmai būtų sėkmingi, būtinas piliečių pasitikėjimas 
ombudsmeno galimybėmis atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus galimais blogo 
administravimo atvejais.

(3) Siekiant, kad nekiltų abejonių dėl ombudsmeno galimybių atlikti išsamius ir nešališkus 
tyrimus galimais blogo administravimo atvejais, pageidautina pritaikyti ombudsmeno statutą.

(4) Siekiant numatyti, kad būtų galima plėtoti teisines nuostatas arba teismų praktiką dėl Europos 
Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų įsikišimo į Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas, 
pageidautina pritaikyti ombudsmeno statutą.

(5) Pageidautina pritaikyti ombudsmeno statutą siekiant atsižvelgti į pastaraisiais metais 
įvykusius ES institucijų ir įstaigų vaidmens kovojant su Europos Sąjungos finansiniams 
interesams kenksmingu sukčiavimu pokyčius, ir ypač tai, jog buvo įsteigta Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF), kad ombudsmenas galėtų šioms institucijoms arba įstaigoms 
perduoti visą jų kompetencijai priklausančią informaciją.

(6) Pageidautina imtis veiksmų siekiant, kad ombudsmenas galėtų bendradarbiauti su panašiomis 
valstybių narių ir tarptautinio lygmens institucijomis, taip pat platesnę už ombudsmeno 
veiklos sritį, pvz., žmogaus teisių apsaugą, kuruojančiomis valstybių narių ir tarptautinėmis 

                                               
1 Dar neskelbta OL.
2 Dar neskelbta OL.
3 ... Tarybos sprendimas
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institucijomis, nes šis bendradarbiavimas gali labai pagerinti ombudsmeno veiksmų 
efektyvumą.

(7) Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis baigė galioti 2002 m.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pakeitimai, iš dalies keičiantys Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas

Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas iš dalies keičiamas taip:

1. 1 nurodomojoje dalyje išbraukiami žodžiai: "Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo 
sutarties 20d straipsnio 4 dalį";

2. 3 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

"Kadangi ombudsmenas, kuris taip pat gali veikti savo paties iniciatyva, privalo turėti 
galimybę susipažinti su bet kokia informacija, kuri reikalinga jo pareigoms atlikti; kadangi dėl 
to Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją, 
nepažeidžiant ombudsmeno pareigos neatskleisti tokios informacijos; kadangi galimybė 
susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio 
dokumentais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje1, turėtų būti 
suteikiama laikantis atitinkamos Bendrijos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių; kadangi, 
kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios 
institucijos ar įstaigos turėtų informuoti ombudsmeną apie jų slaptumą; kadangi, siekdamas 
įgyvendinti pirmoje pastraipoje numatytas taisykles, ombudsmenas su atitinkama institucija ar 
įstaiga turėtų iš anksto susitarti dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais ir kita 
informacija, kuriai taikoma tarnybinės paslapties pareiga, sąlygų; kadangi tais atvejais, jei 
ombudsmenas nustato, kad prašoma pagalba nebuvo suteikta, jis praneša apie tai Europos 
Parlamentui, kuris padaro atitinkamus pareiškimus;

_______________
1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 
145, 2001 5 31, p. 43).";

3. 1 straipsnio 1 dalyje išbraukiami žodžiai: "Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo 
sutarties 20d straipsnio 4 dalimi";

4. 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Bendrijos institucijos ir įstaigos privalo pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją 
ir suteikti jam galimybę susipažinti su atitinkamomis bylomis. Galimybė susipažinti su 
įslaptinta informacija arba dokumentais, visų pirma slapto pobūdžio dokumentais, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnyje, suteikiama, jei laikomasi atitinkamos 
Bendrijos institucijos ar įstaigos saugumo taisyklių.
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Kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios 
institucijos ar įstaigos informuoja ombudsmeną apie jų slaptumą.

Kad būtų įgyvendintos pirmoje pastraipoje numatytos taisyklės, ombudsmenas su atitinkama 
institucija ar įstaiga iš anksto susitaria dėl elgesio su įslaptinta informacija arba dokumentais 
ir kita informacija, kuriai taikoma tarnybinės paslapties pareiga, sąlygų.

Susijusios institucijos ir įstaigos leidžia susipažinti su tokiais dokumentais, kurie kilę iš 
valstybės narės ir vadovaujantis įstatymu ar kitu teisės aktu laikomi paslaptimi tik tuomet, jei 
valstybė narė iš anksto davė sutikimą. 

Jos leidžia susipažinti su kitais iš valstybės narės kilusiais dokumentais, pranešusios apie tai 
atitinkamai valstybei narei.

Abiem atvejais vadovaujantis 4 straipsniu ombudsmenas negali atskleisti tokių dokumentų 
turinio.

Ombudsmenui paprašius, Bendrijos institucijų ir įstaigų pareigūnai bei kiti tarnautojai privalo 
liudyti; juos riboja atitinkamos Pareigūnų tarnybos nuostatų taisyklės, ypač pareiga saugoti 
tarnybinę paslaptį.";

5. 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Ombudsmenas ir jo personalas, kuriam taikomas Europos bendrijos steigimo sutarties 
287 straipsnis, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 194 straipsnis, privalo 
neatskleisti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie gavo atlikdami tyrimus. Jie visų pirma 
privalo neatskleisti jokios ombudsmenui suteiktos įslaptintos informacijos arba dokumentų, 
visų pirma slapto pobūdžio dokumentų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
9 straipsnyje, arba dokumentus, kuriems taikomi Bendrijos teisės aktai dėl asmens duomenų 
apsaugos, taip pat informacijos, kuri galėtų pakenkti skundą pateikusiam asmeniui ar bet 
kuriam kitam susijusiam asmeniui, bet nepažeidžia 2 dalies nuostatų.

2. Jei atlikdamas tyrimus ombudsmenas sužino apie faktus, kurie, jo manymu, gali būti susiję 
su baudžiamąja teise, jis nedelsdamas per valstybių narių nuolatines atstovybes prie Europos 
Bendrijų praneša apie tai kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms ir, tuos bylos 
faktus, kurie susiję su jo kompetencija – kompetentingai Bendrijos institucijai, įstaigai ar 
tarnybai, kuri atsako už kovą su sukčiavimu; prireikus ombudsmenas taip pat praneša tai 
Bendrijos institucijai ar įstaigai, kuriai pavaldus atitinkamas pareigūnas ar tarnautojas ir kuri 
gali taikyti Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 18 straipsnio 
antrą dalį. Ombudsmenas taip pat gali pranešti atitinkamai Bendrijos institucijai ar įstaigai 
apie faktus, kurie atskleidžia jų darbuotojo elgesį drausminiu požiūriu.";

6. Įterpiamas 4a straipsnis:

"4a straipsnis
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Ombudsmenas ir jo personalas nagrinėja prašymus dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais, išskyrus 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus, laikydamiesi 
Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų sąlygų ir apribojimų.";

7. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Jei tai padėtų veiksmingiau atlikti tyrimus ir geriau apsaugoti skundą pateikusių asmenų 
teises ir interesus, ombudsmenas gali bendradarbiauti su tokio paties tipo valdžios 
institucijomis bet kurioje valstybėje narėje, jei jis vadovaujasi taikomais nacionalinės teisės 
aktais. Bet ombudsmenas negali prašyti leisti peržiūrėti dokumentų, su kuriais jis negali 
susipažinti pagal 3 straipsnį.

2. Vykdydamas savo funkcijas, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 
195 straipsnyje ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 107d straipsnyje, ir 
siekdamas išvengti kitų institucijų ar įstaigų veiklos dubliavimo ombudsmenas gali tokiomis 
pat sąlygomis bendradarbiauti su valstybių narių institucijomis ir įstaigomis, kurios atsako už 
pagrindinių teisių propagavimą ir apsaugą.".

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Priimta Strasbūre, 

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

t
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2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento, 
Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimo dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos 
organizavimo projekto (2008/2164(ACI)) - Hanne Dahl pranešimas (laikina versija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2008 m. spalio 1 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimo dėl Europos 
Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo projektą (SEC(2008)2109 – C6-0256/2008),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 254 straipsnio 1 ir 2 dalį,

– atsižvelgdamas į deklaraciją Nr. 3 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio, pridėtą 
prie Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Nicos sutartį, baigiamojo akto,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2009 m. sausio 26 d. laišką, kuriame kitoms institucijoms ir įstaigoms, 
kurios atsakingos už oficialiųjų leidinių biuro įsteigimą, pranešama apie tam tikrus sprendimo 
projekto, kuriam 2001 m. sausio 9 d. pritarė leidinių biuro valdyba, o 2009 m. sausio 19 d. 
patvirtinto Taryba1 , pakeitimus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę 
(A6–0426/2008),

 kadangi Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras ((OPOCE), toliau – leidinių biuras) buvo 
įsteigtas 1969 m. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimu 69/13/Euratomas/EAPB/EEB2 ,

 kadangi minėtasis sprendimas buvo iš dalies pakeistas 1980 m.3, o 2000 m. buvo panaikintas ir 
pakeistas nauju sprendimu4,

 kadangi 2004 m. sausio 29 d. rezoliucijos5 dėl 2001 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 45 dalyje Parlamentas pastebėjo: „Parlamentas, remdamasis OPOCE atveju, 

                                               
1 Dokumento nr. 14485/1/08 REV 1 ir REV 2.
2 OL L 13, 1969 1 18, p. 19.
3 1980 m. vasario 7 d. Sprendimas 80/443/EEB, Euratomas, EAPB, iš dalies keičiantis 1969 m. sausio 

16 d. Sprendimą dėl Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro įsteigimo (OL L 107, 1980 4 25, p. 44).
4 2000 m. liepos 20 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2000/459/EB, EAPB, 
Euratomas, dėl Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro organizavimo ir veiklos (OL L 183, 
2000 7 22, p. 12).

5 Europos Parlamento 2004 m. sausio 29 d. rezoliucija dėl Komisijos veiksmų, kurių ji ėmėsi 
atsižvelgdama į rezoliucijoje, pridedamoje prie sprendimo, kuriame patvirtinamas Europos Sąjungos 
2001 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymas, pateiktas pastabas (OL C 96 E, 2004 4 21, p. 112).
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mano, kad yra ypač sudėtinga aiškiai nustatyti institucijoms bendrų įstaigų politinę atsakomybę; 
todėl ragina institucijas iš naujo išnagrinėti teisines nuostatas, taikomas institucijoms bendroms 
įstaigoms, tačiau neliesti institucijų bendradarbiavimo principo, kuriuo vadovaujantis 
sutaupoma nemažai Europos biudžeto lėšų; todėl ragina Europos institucijas pakeisti 
institucijoms bendrų įstaigų teisinį pagrindą taip, kad būtų galima aiškiai paskirstyti 
administracinę ir politinę atsakomybę“,

 kadangi Komisija perdavė naujo sprendimo dėl šiuo metu galiojančio Sprendimo 2000/459/EB, 
EAPB, Euratomas panaikinimo ir pakeitimo projektą,

 kadangi šiuo sprendimo projektu siekiama tiksliau apibrėžti Europos Sąjungos leidinių biuro 
kompetencijos sritis ir uždavinius, atitinkamą institucijų atsakomybę, taip pat biuro valdybos ir 
direktoriaus vaidmenis,

 kadangi biuras yra įstaiga, įsteigta bendru institucijų sutarimu, atitinkančiu tarpinstitucinio 
susitarimo kriterijus,

 kadangi susijusių institucijų generaliniai sekretoriai minėtajam projektui pritarė 2008 m. 
balandžio 18 d., o Parlamento biuras – 2008 m. rugsėjo 3 d.,

 kadangi Darbo tarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tarpinstitucinius 
susitarimus pasirašo Pirmininkas po to, kai juos išnagrinėja už konstitucinius reikalus atsakingas 
komitetas ir kai jiems pritaria Parlamentas,

– pritaria sprendimo projektui, taip pat Tarybos pasiūlytiems pakeitimams, kurie nurodyti priede;

– paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito 
Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui susipažinti.
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PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS, KOMISIJOS, TEISINGUMO TEISMO, AUDITO RŪMŲ, 
EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO IR REGIONŲ KOMITETO 

SPRENDIMO 

dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo projekto 

EUROPOS PARLAMENTAS, 

TARYBA, 
KOMISIJA, 

TEISINGUMO TEISMAS, 
AUDITO RŪMAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS, 
REGIONŲ KOMITETAS,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1) 1965 m. balandžio 8 d. valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl tam tikrų Bendrijų 
institucijų ir departamentų laikinosios vietos1 8 straipsnyje numatyta, kad Europos Bendrijų 
oficialiųjų leidinių biuras (toliau – biuras) bus Liuksemburge. Ši nuostata paskutinį kartą 
įgyvendinta Sprendimu 2000/459/EB, EAPB, Euratomas2 .

(2)  Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos taisyklės ir nuostatai galioja ir 
biurui. Reikėtų atsižvelgti į naujausius jų pakeitimus.

(3)  2002 m. birželio 25 d. Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento3 (toliau – Finansinis reglamentas) 
numatytos specialiosios biuro veiklos nuostatos.

(4)  Padaryta didelė technologinė pažanga leidybos srityje ir į ją reikia atsižvelgti biuro veikloje.

(5)  Siekiant aiškumo, šiuo sprendimu reikėtų panaikinti Sprendimą 2000/459/EB, EAPB, 
Euratomas,

NUSPRENDĖ:

                                               
1 OL 152, 1967 7 13, p. 18.
2 OL L 183, 2000 7 22, p. 12.
3 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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1 straipsnis

Leidinių biuras

1. 1.  Europos Sąjungos leidinių biuras (toliau – biuras) yra bendra institucijų įstaiga, kurios tikslas 
– užtikrinti, kad Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos institucijų leidiniai būtų leidžiami kuo 
geresnėmis sąlygomis.

Todėl biuras sudaro institucijoms sąlygas vykdyti įsipareigojimą skelbti teisės aktus ir techniškai 
prisideda prie informacinės ir komunikacinės politikos formavimo bei įgyvendinimo jo 
kompetencijai priklausančiose srityse.

2.  Biurą administruoja direktorius, laikydamasis valdymo komiteto nustatytų strateginių gairių. 
Biuras taiko Komisijos administracines ir finansines procedūras, išskyrus šiame sprendime 
numatytas specialiąsias nuostatas, susijusias su biuro, kaip bendros institucijų įstaigos, 
paskirtimi. Nustatydama minėtas procedūras, Komisija atsižvelgia į specialųjį biuro pobūdį.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio sprendimo tikslais taikomos šios sąvokos:

1)leidyba – veikla, reikalinga tarptautiniams standartiniams numeriams ir (arba) katalogo 
numeriams sudaryti, patikrinti ir juos suteikti leidiniams ir bet kokios formos bei pavidalo 
leidinių gamyba, katalogavimas, indeksavimas, platinimas, viešinimas, pardavimas, laikymas ir 
archyvavimas, naudojantis visomis esamomis ir būsimomis priemonėmis;

   2) leidiniai – bet kokio pavidalo ir formos tekstai, turintys tarptautinį standartinį numerį ir (arba) 
katalogo numerį; 

   3) privalomieji leidiniai – leidiniai, kurių leidyba numatyta Sutartyse arba kituose teisės aktuose; 

   4) neprivalomieji leidiniai – leidiniai, kuriuos leisti prerogatyvą turi kiekviena institucija; 

   5) autoriaus teisių administravimas – ši sąvoka reiškia, kad tekstą parengusios tarnybos turi 
autoriaus teises arba teisę dauginti tekstą, ir apima šių teisių, susijusių su biurui leisti perduotais 
leidiniais, administravimą; 

   6) grynosios pardavimo įplaukos – bendra sąskaitų suma, atskaičius suteiktas prekybines 
nuolaidas ir administravimo, lėšų rinkimo bei banko išlaidas; 

   7) institucijos – Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtos institucijos, įstaigos ir organizacijos.

3 straipsnis

Biuro kompetencija

1. Biuro kompetencijai priklauso tokios sritys:
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a) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (toliau – Oficialusis leidinys) leidyba ir autentiškumo 
užtikrinimas, 

b) kitų privalomųjų leidinių leidyba, 

c) kitų biurui perduotų neprivalomųjų leidinių, kuriuos leisti prerogatyvą turi kiekviena 
institucija, leidyba, visų pirma institucijų komunikacinių leidinių leidyba arba bendra 
leidyba, 

d) leidinių leidyba arba bendra leidyba savo iniciatyva, įskaitant leidinius, kuriais siekiama 
viešinti paties biuro paslaugas; šiuo tikslu biuras gali sudaryti tekstų vertimo sutartį, 

e) visuomenei skirtų elektroninės leidybos paslaugų plėtojimas, tolesnis teikimas ir 
atnaujinimas, 

f) visų teisės aktų ir kitų oficialiųjų tekstų teikimas visuomenei, 

g) visų institucijų elektroninės formos leidinių saugojimas ir teikimas visuomenei, 
h) tarptautinių standartinių numerių ir (arba) katalogo numerių suteikimas institucijų 

leidiniams, 
i) institucijų leidinių pakartotinės leidybos ir vertimo teisių administravimas, 

j) visuomenei siūlomų leidinių ir paslaugų viešinimas ir pardavimas.
2. Biuras teikia institucijoms patarimus ir paramą, susijusią su:

a) jų leidybos programų sudarymu ir planavimu; 
b) jų bet kokio pavidalo leidinių leidybos projektų rengimu; 

c) jų leidybos projektų maketavimu ir dizaino kūrimu; 
d) informavimu apie valstybių narių leidybos rinkos tendencijas ir apie temas, kurios galėtų 

sudominti kuo daugiau asmenų; 
e) tiražo nustatymu ir platinimo planų sudarymu;

f) leidinių kainų nustatymu ir jų pardavimu,; 
g) mokamų ar nemokamų leidinių viešinimu, platinimu ir vertinimu; 

h) visuomenei skirtų interneto svetainių ir paslaugų analize, vertinimu ir kūrimu; 
i) bendrųjų sutarčių, susijusių su leidybine veikla, rengimu; 

j) leidybos sistemų technine priežiūra. 
4 straipsnis

Institucijų pareigos

1. Sprendimas dėl tam tikro leidinio priklauso išimtinei kiekvienos institucijos kompetencijai.

2.  Leisdamos privalomuosius leidinius institucijos naudojasi biuro paslaugomis.
3.  Neprivalomuosius leidinius institucijos gali leisti nesikreipdamos į biurą. Tokiu atveju 

institucijos biuro prašo suteikti leidiniui tarptautinį standartinį numerį ir (arba) katalogo numerį 
ir perduoda biurui bet kokios formos elektroninio pavidalo leidinį bei prireikus du popierinius 
leidinio egzempliorius.
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4.  Institucijos įsipareigoja užtikrinti, kad būtų saugomos visos visų leidinio sudedamųjų dalių 
dauginimo, vertimo ir platinimo teisės.

5.  Institucijos įsipareigoja sudaryti savo leidinių platinimo planą, kurį turi patvirtinti biuras.

6.  Institucijos gali sudaryti su biuru paslaugų sutartis, siekiant apibrėžti jų bendradarbiavimo 
sąlygas.

5 straipsnis

Biuro užduotys

1. Biuras turi atlikti tokias užduotis:

a) surinkti leisti numatytus dokumentus, 
b)  rengti visų formų bei pavidalo tekstus ir kitą medžiagą, kurti jų dizainą, juos redaguoti, 

maketuoti ir tikrinti, laikantis institucijų nurodymų ir tipografinio bei kalbinio pateikimo 
reikalavimų, nustatytų bendradarbiaujant su institucijomis, 

c) indeksuoti ir kataloguoti leidinius, 
d) atlikti Oficialiajame leidinyje ir kituose šaltiniuose skelbiamų oficialių tekstų dokumentinę 

analizę, 
e) konsoliduoti teisės aktus, 

f) administruoti, plėtoti, atnaujinti ir viešinti daugiakalbį tezaurą Eurovoc , 
g) naudojantis tiekėjų paslaugomis organizuoti tekstų spausdinimą, 

h) prižiūrėti darbų vykdymą, 
i) kontroliuoti kokybę, 

j) priimti tekstus atsižvelgiant į jų kokybę ir kiekybę, 
k) rankiniu ir elektroniniu būdu platinti Oficialųjį leidinį, kituose šaltiniuose skelbiamus 

oficialius tekstus ir kitus neprivalomuosius leidinius, 
l) saugoti leidinius, 

m) archyvuoti leidinius rankiniu ir elektroniniu būdu, 
n) iš naujo leisti išparduotus leidinius ir spausdinti leidinius pagal užsakymą, 

o) sudaryti suvestinį institucijų leidinių katalogą, 
p) parduoti leidinius, įskaitant sąskaitų faktūrų išrašymą, gauti ir pervesti įplaukas, 

administruoti skolas, 
q) viešinti leidinius, 

r) sudaryti, pirkti, administruoti, atnaujinti, prižiūrėti ir kontroliuoti institucijų adresatų sąrašus 
ir sudaryti tikslinius adresatų sąrašus.

2. Vykdydamas savo įgaliojimus ir vadovaudamasis institucijų jam perduotais leidimus 
suteikiančios įstaigos įgaliojimais, biuras atsako už:
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– viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, įskaitant teisinių įsipareigojimų prisiėmimą; 

– sutarčių su tiekėjais finansinę priežiūrą;

– įvairių išlaidų, įskaitant tekstų priėmimo atsižvelgiant į jų kokybę ir kiekybę išlaidas, 
patvirtinimą pasirašant leidimą atlikti mokėjimą; 

– leidimą apmokėti išlaidas; 

– operacijas, susijusias su įplaukomis. 

6 straipsnis

Valdymo komitetas

 Įsteigiamas valdymo komitetas, kuriame atstovaujamos visos sprendimą pasirašiusios 
institucijos. Valdymo komitetą sudaro Teisingumo Teismo kancleris, Tarybos generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas ir kitų institucijų generaliniai sekretoriai arba jų atstovai. Valdymo 
komiteto veikloje stebėtojų teisėmis dalyvauja Europos centrinio banko atstovai.

 Valdymo komitetas dvejų metų kadencijai paskiria pirmininką, kurį atrenka iš savo narių.

 Valdymo komiteto posėdžiai vyksta pirmininko iniciatyva arba kurios nors institucijos prašymu 
ne mažiau kaip keturis kartus per metus.

 Valdymo komitetas priima darbo tvarkos taisykles, kurios skelbiamos Oficialiajame leidinyje.

 Jei nenustatyta kitaip, valdymo komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

 Kiekviena šį sprendimą pasirašiusi institucija turi po vieną balsą valdymo komitete.

7 straipsnis

Valdymo komiteto užduotys ir pareigos

1. Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, valdymo komitetas vienbalsiai, paisydamas institucijų 
bendrų interesų ir vadovaudamasis biuro įgaliojimais, priima tokius sprendimus:

1. direktoriaus siūlymu nustato biuro strateginius tikslus ir veiklos taisykles, 

2. apibrėžia biuro bendrosios politikos gaires, visų pirma susijusias su leidinių pardavimu, 
platinimu ir leidyba, ir užtikrina, kad biuras padėtų formuoti ir įgyvendinti jo kompetencijai 
priklausančių sričių informacinę ir komunikacinę politiką, 

3. vadovaudamasis biuro direktoriaus parengtu projektu, priima institucijoms siunčiamą metinę 
valdymo ataskaitą, kurioje nagrinėjamas biuro strategijos įgyvendinimas ir teikiamos 
paslaugos. Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. valdymo komitetas perduoda institucijoms 
praėjusių finansinių metų ataskaitą, 

4. vykstant biuro veiklos biudžeto sudarymo procedūrai, tvirtina biuro įplaukų ir išlaidų 
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sąmatą, 

5. tvirtina biuro analitinės apskaitos kriterijus, kuriuos nustato direktorius, 

6. teikia institucijoms pasiūlymus, kaip pagerinti biuro veiklą. 

2. Valdymo komitetas atsižvelgia į gaires, parengtas šiuo tikslu įsteigtų komunikacinės ir 
informacinės srities bendrų institucijų įstaigoms. Valdymo komiteto pirmininkas kasmet 
bendrauja su šių įstaigų atstovais.

3.  Dėl biuro kompetencijai priklausančių strateginių sprendimų biudžeto įvykdymą patvirtinanti
institucija kreipiasi į valdymo komiteto pirmininką, kaip į institucijų bendradarbiavimo sistemos 
atstovą.

4.  Valdymo komiteto pirmininkas ir biuro direktorius bendru susitarimu parengia abipusio 
informavimo ir komunikavimo taisykles, kuriomis įteisinami jų santykiai. Šis susitarimas 
perduodamas valdymo komiteto nariams.

8 straipsnis

Biuro direktorius

Biuro direktorius atsako už tinkamą biuro veiklą, vadovaudamasis valdymo komiteto nurodymais ir 
neperžengdamas jo įgaliojimų. Taikydamas administracines ir finansines procedūras, direktorius 
vadovaujasi Komisijos nurodymais

9 straipsnis

Biuro direktoriaus užduotys ir pareigos

1. Biuro direktorius teikia valdymo komitetui sekretoriato paslaugas ir jam pateikia ketvirčio 
ataskaitą apie savo pareigų vykdymą.

2. Biuro direktorius teikia valdymo komitetui pasiūlymus, kaip pagerinti biuro veiklą.

3.  Pasitaręs su valdymo komitetu, biuro direktorius apibrėžia institucijoms biuro teikiamų mokamų 
paslaugų pobūdį ir nustato jų įkainius.

4.  Valdymo komitetui pritarus, biuro direktorius nustato biuro analitinės apskaitos kriterijus. 
Sutinkant Komisijos apskaitos pareigūnui, biuro direktorius apibrėžia biuro ir institucijų 
bendradarbiavimo apskaitos srityje sąlygas.

5.  Vykstant biuro veiklos biudžeto sudarymo procedūrai, biuro direktorius parengia biuro įplaukų ir 
išlaidų sąmatos projektą. Valdymo komitetui pritarus, šie pasiūlymai perduodami Komisijai.

6.  Biuro direktorius sprendžia, ar ir kokiomis sąlygomis gali būti skelbiami iš trečiųjų šalių gauti 
leidiniai.

7.  Biuro direktorius dalyvauja bendroje institucijų informacinėje ir komunikacinėje veikloje, 
priklausančioje biuro kompetencijai.
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8.  Teisės aktų ir su teisėkūra susijusių oficialių dokumentų leidybos srityje biuro direktorius:

1. užtikrina, kad kiekvienos institucijos kompetentingos įstaigos priimtų pagrindinius 
sprendimus, kurie turi būti taikomi bendrai, 

2. teikia pasiūlymus, kaip pagerinti Oficialiojo leidinio ir oficialių teisės aktų tekstų struktūrą ir 
pateikimą, 

3. teikia institucijoms pasiūlymus dėl skelbtinų tekstų pateikimo suvienodinimo, 

4. svarsto einamųjų operacijų vykdymo problemas, rengia biuro darbui reikalingus nurodymus 
ir teikia institucijoms tinkamas rekomendacijas, kaip tokias problemas spręsti.

– Vadovaudamasis Finansiniu reglamentu, biuro direktorius rengia metinę veiklos ataskaitą, 
kurioje nagrinėjamas Komisijos ir kitų institucijų pagal šį reglamentą perduotų asignavimų 
administravimas. Ši ataskaita siunčiama Komisijai bei atitinkamoms institucijoms ir pateikiama 
susipažinti valdymo komitetui.

– Kad Komisija perduotų asignavimus ir biudžetas būtų įvykdytas, bendru susitarimu nustatomos 
už ryšius su biuru atsakingo Komisijos nario ir biuro direktoriaus keitimosi informacija ir 
konsultavimosi sąlygos.

– Biuro direktorius atsako už valdymo komiteto nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimą, 
tinkamą biuro bei jo veiklos administravimą, taip pat už jo biudžeto valdymą.

– Jei biuro direktoriaus nėra, taikomos jo pavadavimo atsižvelgiant į pareigūno lygį ir darbo stažą 
taisyklės, nebent valdymo komiteto pirmininko arba biuro direktoriaus siūlymu valdymo 
komitetas nuspręstų dėl kitokios tvarkos.

– Biuro direktorius teikia institucijoms ketvirčio ataskaitas, kuriose aptaria išteklių planavimą, 
panaudojimą ir darbų eigą.

10 straipsnis

Personalas

 Generalinį direktorių ir direktorių skiria Komisija, valdymo komitetui vienbalsiai pritarus. 
Generaliniam direktoriui ir direktoriams (AD16 / AD 15 / AD 14 lygio) taikomos Komisijos 
vyresniųjų pareigūnų perėjimo į kitą darbo vietą ir vertinimo taisyklės. Atėjus atitinkamose 
taisyklėse numatytam terminui, kai tokias pareigas užimantis pareigūnas turi pereiti į kitą darbo 
vietą, Komisija apie tai informuoja valdymo komitetą, kuris gali šiuo klausimu priimti vienbalsį 
sprendimą.

 Valdymo komitetas aktyviai dalyvauja procedūrose, kurios prireikus turi būti atliktos iki biuro 
pareigūnų ir kitų tarnautojų paskyrimo generaliniu direktoriumi (AD 16 / AD 15 lygio) ir 
direktoriumi (AD 15 / AD 14 lygio), visų pirma ir kiek tai susiję su šiomis pareigomis rengiant 
pranešimus apie konkursus, nagrinėjant kandidatų paraiškas ir sudarant šių konkursų vertinimo 
komisijas.

 Į biurą dirbti paskirtų pareigūnų ir kitų tarnautojų atžvilgiu skyrimo institucijos ir darbo sutarčių 
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sudarymo institucijos įgaliojimus turi Komisija. Kai kuriuos iš savo įgaliojimų Komisija gali 
perduoti kitiems savo padaliniams ir biuro direktoriui. Įgaliojimai perduodami tokiomis pat 
sąlygomis, kokios taikomos perduodant įgaliojimus generaliniams direktoriams.

 Su sąlyga, kad taikoma šio straipsnio 2 dalis, Komisijos priimtos Pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo nuostatos ir procedūros taikomos į biurą dirbti 
paskirtiems pareigūnams ir kitiems tarnautojams tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos 
Liuksemburge dirbantiems Komisijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

 Apie numatomą skelbti konkursą naujoms pareigoms biure pranešama visų institucijų 
pareigūnams, kai tik skyrimo institucija arba darbo sutarčių sudarymo institucija nusprendžia 
skelbti tokį konkursą.

 Kas tris mėnesius biuro direktorius informuoja valdymo komitetą apie personalo 
administravimą.

11 straipsnis

Finansiniai aspektai

 Biuro asignavimai, kurių bendra suma įtraukiama į atskirą Komisijai skirto biudžeto skirsnio 
eilutę, išsamiai nurodomi šio skirsnio priede. Šis priedas išdėstomas kaip įplaukų ir išlaidų, 
suskirstytų taip pat kaip biudžeto skirsniai, sąmata.

 Biuro personalo planas pridedamas prie Komisijos personalo plano.

 Kiekviena institucija įgaliota leisti naudoti asignavimus, priskirtus prie savo biudžeto leidybos 
eilutės.

 Kiekviena institucija gali perduoti biuro direktoriui į jos skirsnį įtrauktų asignavimų valdymo 
įgaliojimus ir, vadovaudamasi Finansiniu reglamentu, nustato šių įgaliojimų perdavimo ribas bei 
vykdymo sąlygas. Kas tris mėnesius biuro direktorius informuoja valdymo komitetą apie 
įgaliojimų perdavimą.

 Biuro biudžetas ir finansai, įskaitant kitų nei Komisija institucijų perduotus asignavimus, 
valdomi atsižvelgiant į Finansinį reglamentą, jo įgyvendinimo taisykles ir Komisijoje 
galiojančias finansines nuostatas.

 Biuro apskaita tvarkoma vadovaujantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos 
taisyklėmis ir metodais. Oficialiojo leidinio ir kitų leidinių pardavimo apskaita tvarkoma 
atskirai. Grynosios pardavimų įplaukos pervedamos institucijoms.

12 straipsnis

Kontrolė

1. Biuro vidaus audito funkciją, vadovaudamasis Finansiniu reglamentu, atlieka Komisijos vidaus 
auditorius. Tokia pat tvarka, kokia taikoma kituose Komisijos generaliniuose direktoratuose ir 
tarnybose, biuras įkuria vidaus audito tarnybą. Institucijos gali prašyti biuro direktoriaus įtraukti 
specialų auditą į biuro vidaus audito darbo programą.
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2. Biuras sprendžia visus jo kompetencijai priklausančius klausimus, iškilusius Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai (OLAF) vykdant savo funkcijas. Siekiant apsaugoti Europos Sąjungos 
interesus, valdymo komiteto pirmininkas ir OLAF direktorius sudaro susitarimą, kuriame 
apibrėžiamos abipusio informavimo sąlygos.

13 straipsnis

Skundai ir prašymai

1. Neviršydamas savo kompetencijos, biuras atsako už atsakymus į Europos ombudsmeno ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno klausimus.

2. Biuro kompetencijos srities ieškiniai pareiškiami prieš Komisija.

14 straipsnis

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

3. Biuro direktorius priima sprendimus, nurodytus 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais1 7 straipsnyje. Atmetus prašymą, sprendimus 
dėl pakartotinių prašymų priima Komisijos generalinis sekretorius.

4. Kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 11 straipsnyje, biuras tvarko dokumentų 
registrą.

15 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2000/459/EB, EAPB, Euratomas panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje ir Liuksemburge

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu Komisijos vardu

Pirmininkas Pirmininkas Pirmininkas

Teisingumo Teismo vardu Audito Rūmų vardu

Pirmininkas Pirmininkas
                                               
1 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu Regionų komiteto vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio 
susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos (B6-0634/2005)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos projektą (KOM(2005)0059), 

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Dėl 
Europos reguliavimo agentūrų sistemos“1,

– atsižvelgdamas į Nicos tarpvyriausybinės konferencijos metu priimtą deklaraciją dėl Europos 
bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio, kuriame nustatoma, kad Bendrijos institucijos 
įsipareigoja sąžiningai bendradarbiauti, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 11 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto nuomonę dėl pasiūlymo priimti reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) 
Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo 
tinklo įkūrimo, dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto kartu Tarybai pateiktą 
žodinį klausimą ir į Tarybos per 2005 m. lapkričio 15 d. vykusį posėdį pateiktą atsakymą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje išdėstyti klausimai iš esmės ir toliau išlieka 
aktualūs ir kadangi ypač svarbu racionalizuoti ir suvienodinti esamų ir būsimų agentūrų 
struktūras siekiant aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo bei turint mintyje tai, kad Sąjunga 
ateityje turės 25 ir daugiau valstybių narių ir kad naujos agentūros turi būti kuriamos 
vadovaujantis griežčiausiais kriterijais, tai taip pat pasakytina ir apie jų tikslingumą bei jų 
veiklos pagrįstumą,

B. kadangi, pateikdama tarpinstitucinio susitarimo projektą, Komisija atsižvelgė į Parlamento 
raginimą prieš priimant pagrindinį reglamentą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo būtų 
aiškiai nustatytos bendros gairės, taikytinos šioje srityje,

C. kadangi pirmiau minėtoje deklaracijoje dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio 
sakoma, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali sudaryti tarpinstitucinius 
susitarimus tada, kai, laikantis įsipareigojimo sąžiningai bendradarbiauti, reikia palengvinti 
Sutarties nuostatų taikymą, 

1. palankiai vertina Komisijos pateiktą projektą;

2. apgailestauja, kad Taryba nėra pasirengusi pradėti derybų, kad Komisijos pateikto projekto 
pagrindu būtų priimtas susitarimas;

                                               
1 OL C 92 E, 2004 4 16, p. 119.
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3. ragina Komisiją ir toliau stengtis įtikinti Tarybą pakeisti savo nuomonę;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjant būsimus pasiūlymus dėl agentūrų steigimo, reikės 
vadovautis visų pirma šiais principais:

a) agentūra steigiama vadovaujantis įprasta teisės aktų leidybos procedūra, taigi paprastai pagal 
bendro sprendimo procedūrą; taikyti Sutarties 308 straipsnį galima tik išimtiniais atvejais, kai 
sprendžiant tam tikrą klausimą Sutarties nuostatos nėra pakankamas teisinis pagrindas;

b) prie kiekvieno pasiūlymo dėl agentūros steigimo pridedama išlaidų ir naudos analizė ir 
išsamus poveikio vertinimas, kuriuose turi būti pagrįsta, kad agentūros veikla atliekant tam 
tikras užduotis yra ekonomiškai veiksmingesnė nei Komisijos padalinių darbas vykdant tą 
pačią veiklą;

c) agentūrai suteikta dalykinė autonomija jos veiklos srityje neatleidžia Komisijos nuo politinės 
atsakomybės už agentūros veiklą;

d) Komisijos vaidmens renkant ir skiriant valdymo organus, dažniausia direktorių, įgyvendinimo 
būdas turi atitikti šį politinės atsakomybės ir atskaitomybės reikalavimą;

e) Parlamentas vykdo ex-ante kontrolę, rengdamas vieno ar kelių kandidatų į direktoriaus 
pareigas klausymus, ir vykdo ex-post kontrolę, tvirtindamas biudžeto įvykdymą, bei vykdo 
einamąją kontrolę, stebėdamas agentūros veiklą pasitelkiant savo atitinkamus komitetus; 
atsižvelgdama į direktoriaus pirmosios kadencijos vertinimą, administracinė taryba sprendžia, 
ar pratęsti direktoriaus kadenciją;

f) į priežiūros instituciją, administracinę tarybą, Taryba turėtų skirti pripažintus ekspertus, 
kuriuos Europos Parlamentas, jei mano, kad tai tikslinga, prieš paskirdamas gali pakviesti į 
klausymą; turėtų būti siunčiamas toks atstovų skaičius, kuris reikalingas agentūros 
uždaviniams spręsti ir atitinka agentūros svarbą, o veiksmingumo sumetimais siekiama 
palaipsniui mažinti administracinės tarybos narių skaičių; kol administracinėje taryboje yra 
tiek atstovų, kiek yra valstybių narių, Parlamentas turėtų skirti du administracinės tarybos 
narius;

g) agentūros veiksmai, turintys teisinių padarinių trečiosioms šalims, gali būti skundžiami 
pateikiant administracinį skundą Komisijai, kuri gali atitaisyti padėtį, o Komisijos sprendimas 
gali būti apskųstas teisme;

5. nerimauja dėl didėjančio decentralizuotų agentūrų skaičiaus (šiuo metu jų yra dvidešimt trys, 
o 1995 m. buvo tik penkios), nes dėl to kyla pavojus, kad Komisijos vykdomosios valdžios 
funkcijos susilpnės ir išsiskirstys daugeliui pagal tarpvyriausybinį principą dirbančių 
institucijų, ir pageidauja, kad bent jau Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo 
apmąstymų laikotarpiu nebūtų kuriama naujų agentūrų;

6. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į didėjančias Bendrijos biudžeto išlaidas 
decentralizuotoms agentūroms pagal tarpinstitucinio susitarimo projektą Komisija turi būti 
įpareigota kiekvieną pasiūlymą įkurti agentūrą pagrįsti poveikio vertinimu, kuris turi atitikti 
ne tik subsidiarumo ir proporcingumo principus, bet ir apimti kiek įmanoma išsamesnį ex-ante 
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numatomų kontrolės ir koordinavimo išlaidų vertinimą bei poveikį darbuotojams ir valdymo 
išlaidoms;

7. pažymi, kad nors agentūros ir yra finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, politinius jų 
sprendimus, susijusius su Bendrijos teisės aktų įgyvendinimu, vis tiek priima valstybių narių į 
agentūrų administracines tarybas deleguoti atstovai; 

8. apgailestauja dėl to, kad Komisija būsimos finansinės perspektyvos galiojimo laikotarpiu 
regis nėra pasirengusi pateikti aiškaus esamų agentūrų veiklos ir tolesnės jų plėtros finansinio 
poveikio pagrindimo; 

9. reikalauja, kad tarpinstituciniame susitarime kaip pagrindinis principas būtų nustatyta 
maksimali agentūrų valdymo išlaidų didinimo norma, panaši į tą, kuri taikoma Komisijai; 

10. ragina, kad, kitaip negu įtvirtinta projekte, tarpinstitucinis susitarimas palaipsniui būtų 
pradedamas taikyti esamoms agentūroms;

11. ragina Komitetų pirmininkų sueigą dar kartą apsvarstyti nuolatinių komitetų, atsakingų už
agentūras, visų pirma, Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto, bendradarbiavimą 
agentūrų veiklos priežiūros srityje ir atnaujinti 1998 m. liepos mėn. priimtas gaires;

12. ragina Konstitucinių reikalų komitetą stebėti tolesnę Komisijos parengto projekto raidą ir, 
iškilus būtinybei, vėl jį išnagrinėti;

13. ragina Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto pirmininkus ir pranešėjus 
užmegzti neformalius politinius ryšius su Tarybos ir Komisijos atstovais siekiant ištirti 
horizontaliųjų priemonių, susijusių su būsima reguliavimo agentūrų struktūra, raidą Taryboje;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai,  Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.
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2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl reguliavimo agentūrų institucinių 
aspektų būsimo nustatymo strategijos (2008/2103(INI)) - Georgios Papastamkos  pranešimas
(laikina versija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą "Europos agentūros. Tolesnės 
veiklos kryptys" (COM(2008)0135),

– atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato "Dėl Europos 
reguliavimo agentūrų sistemos"1 ,

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 25 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo 
agentūrų sistemos (COM(2005)0059) projektą, 

– atsižvelgdamas į bendrai Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto pateiktą klausimą 
žodžiu Tarybai ir 2005 m. lapkričio 15 d. sesijos metu Tarybos pateiktą atsakymą (O-0093/05),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio 
susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos2 ,

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 17 d. Pirmininkų sueigos sprendimą,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko 2008 m. gegužės 7 d. laišką Europos Parlamento 
pirmininkui bei Tarybos pirmininkui, kuriame raginama sukurti politinę tarpinstitucinę darbo 
grupę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomones (A6-0354/2008),

 kadangi Parlamento ir Komisijos pastangos nustatyti teisiškai privalomą Europos reguliavimo 
agentūrų sistemą nedavė jokių rezultatų,

 kadangi 2005 m. tarpinstitucinio susitarimo projekte nebuvo pasiekta jokios esminės pažangos 
dėl Tarybos institucinio ir politinio pasipriešinimo ir kadangi Komisija nutarė atsiimti savo 
pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo ir pakeisti jį raginimu dalyvauti 
tarpinstituciniame dialoge, kuris leis nustatyti bendrą požiūrį,

 kadangi, nors reguliavimo agentūros gali būti priskiriamos vadinamosioms mikroinstitucijoms, 
jos vis dėlto turi didelės reikšmės Europos valdymui,

 kadangi išlieka būtinybė nustatyti bent jau esmines struktūrines reguliavimo agentūrų ypatybes, 

                                               
1 OL C 92 E, 2004 4 16, p. 119.
2 OL C 285 E, 2006 11 22, p. 123.
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kad jos taptų pripažįstama Europos Sąjungos institucijų dalimi,

 kadangi Komisija siūlo sukurti tarpinstitucinę darbo grupę, atsakingą už reguliavimo agentūrų 
sistemos nustatymą bei atitinkamų kiekvienos Europos Sąjungos institucijos įgaliojimų šių 
agentūrų atžvilgiu apibrėžimą,

 kadangi Komisija iki 2009–2010 m. turi atlikti horizontalų reguliavimo agentūrų įvertinimą ir 
kiek įmanoma greičiau pateikti Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl šio įvertinimo išvadų,

 kadangi reikia teigiamai vertinti Komisijos sprendimą neteikti pasiūlymo steigti naujas 
agentūras tol, kol tarpinstitucinė darbo grupė nebaigs savo darbo,

 kadangi Komisija neturėtų nukrypti nuo 2005 m. tarpinstitucinio susitarimo projekto gairių dėl 
pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių veikiančių reguliavimo agentūrų veiklą, pakeitimų, 
kad jie atitiktų naują požiūrį,

 kadangi jau reguliavimo agentūroms taikomas vienodas reglamentavimas1 ir joms yra patikėta 
tam tikru laikotarpiu valdyti Bendrijos programas,

Bendrosios pastabos

– mano, kad Komisijos pasiūlymas yra pagirtina iniciatyva ir yra pasirengęs per savo atstovus 
dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės darbe, tačiau mano, kad bendrasis požiūris neatitinka jo 
lūkesčių dėl tarpinstitucinio susitarimo sudarymo; pažymi, kad dėl to nereikia atmesti kitų 
formų susitarimų kaip darbo grupės darbo rezultatų;

– kreipiasi į Tarybą, kaip į vieną iš biudžeto valdymo institucijų, konstruktyviai prisidėti prie šios 
darbo grupės veiklos;

– ragina Komisiją ir Tarybą kuo greičiau, kartu su Parlamentu, parengti tarpinstitucinės darbo 
grupės darbo programą, kad ši grupė galėtų pradėti dirbti 2008 m. rudenį;

– mano, kad į tarpinstitucinės darbo grupės darbo programą turėtų būti, inter alia , įtraukti šie 
punktai:

1. sričių, kurias Komisija turi įvertinti horizontaliai iki 2009 m. pabaigos, nurodymas, 

2. objektyvių kriterijų, kurie leistų įvertinti agentūrų būtinybę, numatant kas galėtų jas 
pakeisti, nustatymas, 

3. reguliarus, suderintas ir nuoseklus agentūrų darbo ir jo rezultatų vertinimas, įskaitant išorės 
vertinimą, ypač išlaidų ir pajamų analizę, 

4. įvertinimas, ar steigti agentūras yra ekonomiškiau, nei leisti tam tikras užduotis atlikti 
Komisijos padaliniams, 

5. įvertinimas, kiek gali būti prarasta pajamų dėl to, kad tam tikrą veiklą vykdys konkrečios 

                                               
1 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų, kurioms 

pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003 1 16, p. 1).
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reguliavimo agentūros, o ne Komisijos padaliniai, 

6. priemonės, skirtos didinti agentūrų skaidrumą, ypač suderinant jų pagrindines struktūrines 
ypatybes, 

7. agentūrų nepriklausomumo ir jų kontrolės ribų, ypač Komisijos atsakomybės už atitinkamą 
jų veiklą, pobūdį bei turinį (atsižvelgiant į tai, kad Komisijos atsakomybės laipsnis negali 
viršyti jos galimybių faktiškai daryti įtaką agentūrų darbui), nustatymas, 

8. atstovų, dalyvausiančių Tarybos ir Komisijos vykdomos agentūrų kontrolės organuose, 
paskyrimas ir kandidatų klausymų atsakingame Parlamento komitete rengimas, 

9. vykdomųjų agentūrų organų, ypač jų direktorių, paskyrimas ir Parlamento vaidmens šiame 
procese apibrėžimas, 

10. būtinybė, kad agentūros, pristatydamos savo atitinkamų finansinių metų veiklą, sąskaitas ir 
biudžeto bei finansų valdymo ataskaitas, laikytųsi vienodos koncepcijos, 

11. standartinis reikalavimas, kad visų agentūrų direktoriai parengtų ir pasirašytų patikinimo 
pareiškimą, į kurį, jei būtina, būtų įtrauktos išlygos, 

12. suderintas modelis, taikomas visoms agentūroms ir decentralizuotoms įstaigoms, aiškiai 
atskiriant:

13. plačiajai visuomenei skirtą metinę įstaigos veiklos, darbo ir laimėjimų ataskaitą:

14. plačiajai visuomenei skirtą metinę įstaigos veiklos, darbo ir laimėjimų ataskaitą; 

15. finansines ir biudžeto įvykdymo ataskaitas, 

16. veiklos ataskaitą, atitinkančią Komisijos generalinių direktorių veiklos ataskaitas; 

17. patikinimo pareiškimą, pasirašytą įstaigos direktoriaus, kuriame nurodytos visos 
išlygos ir pastabos, į kurias, direktoriaus nuomone, biudžeto įvykdymą patvirtinanti 
institucija turėtų atkreipti dėmesį,

18. principų, kuriais remiantis būtų nustatoma, ar mokesčiai ir mokėjimai turėtų būti agentūrų 
finansavimo šaltinis ir kokiu mastu, apibrėžimas, 

19. nuolatinis stebėjimas, ar reikia esamų agentūrų, ir kriterijų, kuriais remiantis būtų galima 
nuspręsti, ar reguliavimo agentūra pasiekė savo tikslą ir gali būti uždaryta, nustatymas;

– apgailestauja, kad nesukurta bendra strategija, kuria būtų vadovaujamasi steigiant ES agentūras; 
atkreipia dėmesį į tai, kad kiekvienam konkrečiam atvejui steigiamos vis naujos agentūros ir tai 
lemia neskaidrų reguliavimo, vykdomųjų agentūrų ir kitų Bendrijos įstaigų, kurių kiekviena yra 
sui generis pobūdžio, darbo pobūdį;

– pažymi Komisijos poziciją, pagal kurią reguliavimo agentūrų įsteigimas, kuris kartais 
įgyvendinamas padedant Parlamentui, yra bendradarbiavimo tarp valstybių narių išraiška, o 
tokių agentūrų veiklos pagrindas yra tarpusavio sąveika bei vykdymas įgaliojimų, kurie negali 
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būti suteikti išimtinai ES institucijoms, nes dėl to kiltų prieštaravimų dėl centralizacijos;

– ragina Komisiją ir Tarybą dirbti kartu su Parlamentu ir sukurti aiškią, bendrą ir nuoseklią 
sistemą nustatant būsimą agentūrų vietą ES valdymo sistemoje;

– mano, kad reikia užtikrinti reguliavimo agentūrų skaidrumą, ypač kiek tai susiję su jų veikla, 
informacijos atskleidimu ir prieiga prie jos bei jų veiksmų planavimu ir atskaitomybe;

– mano, kad tarpinstitucinio sutarimo srities bendros sistemos prioritetas turėtų padėti 
racionalizuoti reguliavimo agentūrų veikimą bei optimizuoti jų pridėtinę vertę, sukuriant 
daugiau skaidrumo, aiškios demokratinės kontrolės ir didesnį veiksmingumą;

– mano, kad būtina nustatyti bendras minimalias visų reguliavimo agentūrų struktūros, veikimo ir 
kontrolės taisykles bei principus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio;

– mano, kad dalyvavimą reguliavimo agentūrų veikloje reikia užtikrinti formaliai susisteminant 
konsultacijų ir dialogo su suinteresuotomis šalimis procesą;

– mano, kad struktūrinė ir funkcinė agentūrų įvairovė kelia klausimų, susijusių su 
reglamentavimu, geru valdymu bei institucijų ryšiais centralizacijos ir decentralizacijos prasme;

– laikosi nuomonės, kad gero administravimo principų laikymąsi reikia užtikrinti taikant bendrą 
požiūrį į personalo atrankos procesą, biudžeto ir išteklių valdymą, veiksmingą valdymą ir 
rezultatų vertinimą;

– tikrins, ar Komisijos prisiimti įsipareigojimai sustabdyti pasiūlymus dėl naujų reguliavimo 
agentūrų steigimo turėtų būti taikomi ir dviem šiuo metu jau sustabdytiems pasiūlymams 
energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose;

– pabrėžia būtinybę nustatyti reguliavimo agentūrų sudarymo ir veiklos parlamentinę kontrolę, 
kuri turėtų būti grindžiama visų pirma:

1. metinės pačių agentūrų ataskaitos pateikimu Parlamentui,

2. galimybe skiriant kiekvienos agentūros direktorių kviesti jį į atsakingą Parlamento 
komitetą, ir 

3. galimybe Parlamentui patvirtinti agentūrų, gaunančių Bendrijos finansavimą, biudžeto 
įvykdymą;

– ragina Komisiją laiku, iki 2009–2010 m., pateikti išvadas dėl reguliavimo agentūrų 
horizontalaus vertinimo, kad į šias išvadas galėtų atsižvelgti tarpinstitucinė darbo grupė;

– prašo Komisijos parengti šių rezultatų lyginimo gaires ir nustatyti aiškias taisykles, kuriomis 
vadovaujantis būtų nutraukti nepatenkinamai savo veiklą vykdančių agentūrų įgaliojimai;

– ragina Pirmininką ir Pirmininkų sueigą suteikti prioritetą klausimui dėl Komisijos siūlomos 
darbo grupės sudėties ir mano, kad būtų tinkama, jei Parlamentui šioje grupėje atstovautų 
Konstitucinių reikalų komiteto, Biudžeto komiteto ir kitų dviejų komitetų, turinčių praktinės 
patirties prižiūrinti reguliavimo agentūrų darbą, pirmininkai arba pranešėjai;
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– pakartoja Komisijos ir Parlamento 2005 m. tarpinstitucinio susitarimo projekte išsakytą 
raginimą į pagrindinį teisės aktą įtraukti sprendimą dėl agentūros buveinės;

Pastabos dėl biudžeto

– pakartoja, kad svarbu sistemiškai tarpinstituciniu lygiu užtikrinti 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 (2006 m. 
gegužės 17 d. TIS) 47 punkte nurodytos procedūros taikymą ir pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
tinkamus tolesnius veiksmus, susijusius su 2007 m. liepos 13 d. Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos bendru pareiškimu dėl decentralizuotų agentūrų; 

– įsitikinęs, kad neabejotinai būtina išsami šios nuostatos taikymo procedūra; mano, jog sukūrus 
šią procedūrą galėtų atsirasti galimybė įtraukti kai kuriuos svarbius sustabdyto 2005 m. 
Tarpinstitucinio susitarimo projekto aspektus, galbūt kartu su kai kuriais Finansinio pagrindų 
reglamento, skirto įstaigoms2 , pakeitimais; 

– daro išvadą, kad, jei atlikus įvertinimą paaiškės, jog decentralizuotas administravimas 
neužtikrina ekonomiškumo ir veiksmingumo, Europos Sąjunga neturėtų atsisakyti galimybės 
atsisakyti dabartinės tendencijos naudotis užsakomosiomis paslaugomis Komisijos užduotims 
atlikti ir turėtų nustatyti aiškias decentralizuotų agentūrų įgaliojimų nutraukimo taisykles; 

– pritaria Komisijos ketinimui nebesiūlyti steigti naujų decentralizuotų agentūrų tol, kol bus 
baigtas įvertinimo procesas, ypač turint mintyje, jog dėl daugiametėje finansinėje programoje 
numatytų ribų šiuo metu itin sunku finansuoti naują Bendrijos įstaigą iš esmės nepakeitus 
programos;

– mano, kad biudžeto požiūriu toliau išvardyti punktai yra svarbiausi tarpinstitucinės darbo grupės 
dėl ES agentūrų ateities klausimai:

Sąvokos „agentūra“ apibrėžties nustatymas

– šiuo atžvilgiu primena, kad "agentūros" apibrėžtis nustatyta 2007 m. kovo 7 d. trišaliame 
susitikime, kai buvo sutarta, kad, siekiant taikyti 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą, 
"agentūros" apibrėžtį nulems tai, ar atitinkama įstaiga įsteigta pagal 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento3 (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį;

– norėtų pabrėžti, kad ypač svarbia jis laiko aiškią ir nuoseklią agentūrų atžvilgiu vartojamą 
terminologiją, kuri turėtų būti nustatyta bendram vartojimui; primena, kad "reguliavimo 
agentūros" yra tik decentralizuotų agentūrų pogrupis;

Naujos agentūros. Teisėkūros procedūrinių ir išimtinių biudžeto valdymo teisių ryšys

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1..
2 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (OL L 357, 2002 12 31, 
p. 72).

3 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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– mano, jog svarbu apsvarstyti surašytas problemas ir teisinius bei procedūrinius klausimus, 
kurie galėtų kilti, jei kartu su teisės aktų leidėjo sprendimu nebus laiku pasirašytas 
susitarimas dėl naujos agentūros finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktą; 
mano, jog taip pat labai svarbu apsvarstyti galimybę nustatyti kai kurias procedūrines 
apsaugos priemones siekiant užtikrinti biudžeto valdymo institucijos visišką dalyvavimą 
sprendžiant visus klausimus, kurie turi poveikį biudžetui, pvz., agentūrų uždavinių sąrašo 
papildymo klausimą;

– primena, kad jau 2005 m. Parlamentas savo pirmiau minėtoje rezoliucijoje paragino prieš 
siūlant naują agentūrą atlikti privalomus išlaidų ir pajamų įvertinimus ypatingą dėmesį 
skiriant klausimui, ar ekonomiškiau rinktis agentūrą (įskaitant galimas išlaidas stebėsenai ir 
koordinavimui), ar atitinkamas užduotis atlikti pačioms Komisijos tarnyboms, o taip pat 
tokiems klausimams, kaip agentūros įgaliojimai ir darbo metodai arba jos nepriklausomybės 
nuo Komisijos lygis, nes pastarieji klausimai ypač domina teisės aktų leidėją;

Veikiančios agentūros. Stebėsena

– pabrėžia, jog reikia reguliariai ir koordinuotai, nedubliuojant ir neperimant kitų funkcijų atlikti 
įvertinimą ir atlikti kontrolę siekiant nustatyti jau veikiančių decentralizuotų agentūrų, kurioms 
nebetaikomas 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktas, pridėtinę vertę; mano, kad taip būtų 
tęsiamas anksčiau atliktas darbas, kurio rezultatas – bendras pareiškimas dėl Bendrijos agentūrų, 
dėl kurio sutarta 2007 m. balandžio 18 d. trišaliame susitikime ir pagal kurį sutarta reguliariai 
įvertinti veikiančias Bendrijos agentūras, ypatingą dėmesį skiriant jų išlaidoms ir pajamoms ir 
išsamiai paaiškinant, kokiais kriterijais vadovautasi atrenkant agentūras, kurios bus vertinamos;

– atkreipia dėmesį į tai, kad atliekant analizę reikėtų atsakyti į kai kuriuos esminius klausimus dėl 
išlaidų ir pajamų ir kad ši analizė galėtų būti atlikta, inter alia , vadovaujantis šiais kriterijais:

1. Aktualumas: kiek agentūros steigiamuosiuose įstatuose numatyti tikslai buvo aktualūs 
palyginti su biudžete numatytomis valstybės išlaidomis? 

2. Veiksmingumas: kokių rezultatų (kokio poveikio) pasiekta vykdant agentūros veiklą? 

3. Ekonomiškumas: kokių ekonominių rezultatų davė įvairios sąnaudos? Ar (laukti) rezultatai 
buvo pasiekti priimtinomis sąnaudomis, ypač atsižvelgiant į darbuotojus ir vidaus 
organizaciją?

– atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į agentūrų bendrą poveikį biudžetui, Komisija turi 
įtikinamai parodyti, jog Europos valdymas per agentūras yra ekonomiškiausias, 
veiksmingiausias ir tinkamiausias Europos politikos įgyvendinimo būdas šiuo metu ir 
artimoje ateityje;

Bendra sistema

– tvirtina, kad būtina įvesti bendrus minimaliuosius standartus, be kita ko, susijusius su Komisijos 
vaidmeniu ir politine atsakomybe agentūros atžvilgiu, parama, kurią turi teikti šalys, kuriose 
įsikūrusios agentūros, bei laiku ir skaidriai priimtu sprendimu dėl agentūros buveinės, kurie 
galėtų būti išdėstyti agentūros steigiamuosiuose įstatuose;

– primena, kad vykdant agentūrų veiklą turi būti vadovaujamasi aiškiomis atskaitomybės ribomis, 
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laikantis Finansinio reglamento nuostatų; atkreipia dėmesį į agentūrų įsipareigojimus, susijusius 
su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra;

– taip pat mano, kad itin svarbu pamėginti apibrėžti kai kurias bendras agentūrų biudžetų 
pristatymo taisykles siekiant, kad biudžetiniai rodikliai, pvz., agentūrų įgyvendinimo rodikliai 
arba atskirai tenkanti jų pajamų ir išlaidų dalis, būtų skaidresni ir lengviau palyginami; mano, 
kad bendrą subsidijų skyrimo agentūroms ES biudžete būdą gali reikėti pritaikyti prie naujos 
kartos agentūrų uždavinių ir vaidmens;

– pažymi, kad pirmiau minėtame Komisijos komunikate pateiktais duomenimis dabar veikia 29 
reguliavimo agentūros, kuriose dirba 3 800 darbuotojų ir kurių metinis biudžetas sudaro apie 
1 100 mln. EUR, įskaitant Bendrijos įnašą, kuris siekia 559 mln. EUR;

– primygtinai reikalauja, kad audito arba biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas atitiktų bendrą 
agentūrų biudžeto dydį; ypač pažymi, kad Europos Audito Rūmų ištekliai pastaraisiais metais, 
atsižvelgiant į agentūrų skaičių, nedidėjo;

– pakartoja savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijų dėl agentūrų biudžetų įvykdymo patvirtinimo 
7 dalyje išsakytą pageidavimą, kad Europos Audito Rūmai arba kita nepriklausoma audito 
institucija reguliariai (ir ad hoc pagrindu) atliktų agentūrų veiklos auditą; mano, kad auditas 
neturėtų apsiriboti tradiciniais finansų valdymo ir tinkamo viešųjų lėšų panaudojimo aspektais, į 
jį taip pat turėtų būti įtrauktas veiksmingo administravimo aspektas ir kiekvienos agentūros 
finansų valdymo reitingas;

– mano, kad visos agentūros kartu su personalo planu turėtų pateikti savo nuolatinio ir laikinojo 
personalo, taip pat nacionalinių ekspertų skaičiaus bei pokyčių, palyginti su dvejais ankstesniais 
metais, apžvalgą;

– atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 5/2008 dėl patikimo agentūrų 
finansų valdymo, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas veiklos auditui;

– ragina Komisiją sujungti mažesnių agentūrų administracines funkcijas siekiant, kad jos turėtų 
pakankamai išteklių ir galėtų deramai laikytis dabartinių viešųjų pirkimų taisyklių, Finansinio 
reglamento ir Tarnybos nuostatų1 ;

– ragina Komisiją kritiškai išnagrinėti agentūrų prašymus dėl biudžeto, nes daugelis agentūrų 
nesinaudoja prašytomis lėšomis;

o

o o

– paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

                                               
1 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos 

Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei 
Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).
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2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pritarimo bendrai deklaracijai dėl 
Europos komunikacinės partnerystės (2007/2222(ACI)) - Jo Leinen pranešimas (laikina versija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB Sutarties 255 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl naujojo 
bendradarbiavimo Europos Sąjungos informacijos ir komunikacijos srityje pagrindo1,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos informacijos ir 
komunikacijos strategijos2 ,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos informacijos ir 
komunikacijos strategijos įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl Europos 
komunikacijos politikos4,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą,

– atsižvelgdamas į pasiūlytą bendrą deklaraciją dėl Europos komunikacinės partnerystės,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0372/2008),

1. kadangi komunikacija yra svarbi tiek dalyvaujamosios, tiek ir atstovaujamosios demokratijos 
sudėtinė dalis,

2. kadangi, dėl šios priežasties, viena iš ES demokratijos sudėtinių dalių stipriųjų pusių susijusi su 
europinio masto komunikacijos struktūromis, kurios sieja institucijas su piliečiais,

3. kadangi remiantis ankstesnių Europos rinkimų ir referendumų patirtimi galima teigti, kad tie 
asmenys, kurie turi informacijos ir domisi ES klausimais, tikėtina, aktyviau dalyvauja 
rinkimuose, o mažiau informacijos turintys asmenys – pasyviau; kadangi tai dar kartą įrodė 
tyrimas, atliktas po atliktas Airijos referendumo,

4. kadangi ES institucijos ir valstybės narės turi parodyti politinį pasiryžimą skleisti informaciją 
apie Europos Sąjungą visais lygmenimis,

                                               
1 OL C 47 E, 2003 2 27, p. 400.

2 OL C 64 E, 2004 3 12, p. 591.

3 OL C 92 E, 2006 4 20, p. 403.

4 OL C 314 E, 2006 12 21, p. 369.
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– pritaria prie šio sprendimo pridedamai bendrai deklaracijai dėl Europos komunikacinės 
partnerystės ir nusprendžia pridėti deklaraciją prie Darbo tvarkos taisyklių; ragina paskelbti šį 
pareiškimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ;

– paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS
Europos komunikacinė partnerystė

Tikslai ir principai

1. Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija teikia didelę svarbą tam, kad būtų tobulinama 
komunikacija ES klausimais, taip suteikiant Europos piliečiams galimybę pasinaudoti savo teise 
dalyvauti demokratiniame Europos Sąjungos, kurioje sprendimai priimami kuo viešiau ir arčiau 
piliečių, gyvenime, laikantis pliuralizmo, dalyvavimo, viešumo ir skaidrumo principų.

2. Trys institucijos siekia skatinti sutarimą dėl požiūrio į visos Europos Sąjungos komunikacijos 
prioritetus, propaguoti ES požiūrio į komunikaciją Europos klausimais pridėtinę vertę, sudaryti 
palankesnes sąlygas keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais bei plėtoti institucijų 
sinergiją vykdant komunikacinę veiklą, susijusią su šiais prioritetais, taip pat sudaryti 
palankesnes sąlygas prireikus bendradarbiauti ES institucijoms ir valstybėms narėms.

3. Trys institucijos pripažįsta, kad siekiant komunikacijos Europos Sąjungos klausimais reikia, jog 
ES institucijos ir valstybės narės prisiimtų politinį įsipareigojimą, ir kad valstybės narės būtų 
atsakingos už komunikaciją ES klausimais su piliečiais.

4. Trijų institucijų nuomone, vykdant informavimo ir komunikacijos Europos klausimais veiklą 
visiems turėtų būti sudaryta galimybė gauti teisingą įvairaus pobūdžio informaciją apie Europos 
Sąjungą, piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti teise pareikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti 
viešuose debatuose Europos Sąjungos klausimais. 

5. Trys institucijos skatina vykdant informavimo ir komunikacinę veiklą gerbti daugiakalbystę ir 
kultūrų įvairovę.

6. Trys institucijos politiniu lygiu įsipareigoja siekti pirmiau nurodytų tikslų. Jos ragina kitas ES 
institucijas ir organus remti jų pastangas ir prisidėti, jeigu to pageidautų, prie šio požiūrio.

Partnerystės metodas

7. Trys institucijos pripažįsta, kaip svarbu, kad komunikacijos ES klausimais iššūkis būtų 
įgyvendinamas pasitelkiant valstybių narių ir ES institucijų partnerystę, siekiant reikiamu lygiu 
užtikrinti veiksmingą komunikaciją su kuo platesne visuomenės dalimi ir objektyvios 
informacijos jai perdavimą. 

Jos norėtų kurti sinergijas su nacionalinėmis, regionų ir vietos valdžios institucijomis bei 
pilietinės visuomenės atstovais.

Šiam tikslui jos norėtų ugdyti pragmatišką partnerystės požiūrį.

8. Šiuo požiūriu jos primena, kad Tarpinstitucinės informavimo grupės (TIG) pagrindinis vaidmuo 
– institucijoms sukurti aukšto lygio pagrindą skatinti politinius debatus informavimo ir 
komunikacijos ES klausimais, siekiant puoselėti sinergiją ir papildomumą. Šiuo tikslu TIG, 
kurioje kartu pirmininkauja Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos atstovai, 
stebėtojų teisėmis dalyvaujant Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
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komitetui, paprastai posėdžiauja dukart per metus.

Bendradarbiavimo pagrindas

Trys institucijos ketina bendradarbiauti taip:

9. Gerbdamos kiekvienos ES institucijos ir valstybės narės individualią atsakomybę už savo 
komunikacijos strategiją ir prioritetus, trys institucijos Tarpinstitucinėje informavimo grupėje 
kasmet nustatys ribotą bendrų komunikacijos prioritetų skaičių.

10. Šie prioritetai bus grindžiami komunikacijos prioritetais, kuriuos ES institucijos ir organai yra 
nustatę pagal savo vidaus tvarką, ir prireikus papildys valstybių narių strateginius požiūrius bei 
pastangas šioje srityje, atsižvelgiant į piliečių lūkesčius.

11. Trys institucijos ir valstybės narės sieks teikti tinkamą paramą komunikacijai nurodytais 
prioritetais skatinti.

12. Valstybių narių ir ES institucijų tarnybos, atsakingos už komunikaciją, turėtų palaikyti 
tarpusavio ryšius, kad užtikrintų sėkmingą bendrų komunikacijos prioritetų ir kitos veiklos, 
susijusios su ES komunikacija, įgyvendinimą prireikus remiantis atitinkamais administraciniais 
susitarimais.

13. Institucijos ir valstybės narės raginamos keistis informacija apie kitą su ES susijusią 
komunikacinę veiklą, visų pirma apie institucijų ir organų numatomą komunikacinę veiklą 
sektoriuose, kai tai susiję su informavimo kampanijomis valstybėse narėse.

14. Komisijos prašoma kiekvienų metų pradžioje kitoms ES institucijoms teikti pranešimus apie 
praėjusių metų pagrindinius laimėjimus įgyvendinant bendrus komunikacijos prioritetus. 

15. Ši politinė deklaracija pasirašyta [data].
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2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo sudarymo - 2006/2028(ACI)) - Sérgio 
Sousa Pinto pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač į jos 272 straipsnį 
– atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros 
tobulinimo1 ir ypač į jo 26 punktą,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 
2007 – 2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų2,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos pozicijos 
finansinės perspektyvos ir tarpinstitucinio susitarimo 2007–2013 m. klausimais4,

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą „Pasiūlymas atnaujinti Tarpinstitucinį 
susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo“ 
(KOM(2004)0498),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą „Indėlis į tarpinstitucines derybas dėl
pasiūlymo atnaujinti Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo 
procedūros tobulinimo“ (KOM(2006)0075),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą „Nauja redakcija. Pasiūlymas atnaujinti 
Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros 
tobulinimo“ (KOM(2006)0036),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui „Mūsų bendros 
ateities kūrimas. Išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumai ir biudžeto priemonės 
2007–2013 m.“ (KOM(2004)0101) ir „2007–2013 m. finansinės perspektyvos“ 
(KOM(2004)0487) bei Komisijos darbo dokumentą „Komisijos pasiūlymo dėl 2007 – 2013 
m. daugiametės finansinės struktūros techniniai patikslinimai“ (SEC(2005)0494),

– atsižvelgdamas į jungtinę deklaraciją, dėl kurios buvo susitarta 2005 m. spalio 18 d., dėl 
teisėkūros pasiūlymų, susijusių su 2007–2013 m. daugiamete finansine struktūra, gairių,

                                               
1 OL C 172, 1999 6 18, p. 1 Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 

Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).
2 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0453.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0010.
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– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15 – 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas (dok. 
15915/05, CADREFIN 268), 

– atsižvelgdamas į trišales diskusijas 2006 m. sausio 23 d., 2006 m. vasario 21 d., 2006 m. kovo 
21 d. ir 2006 m. balandžio 4 d.,  

– atsižvelgdamas į Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir tinkamo finansų 
valdymo projektą, pridedamą prie šio sprendimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį bei VI priedo IV dalies 1 ir 2 
punktus ir XVIII dalies 4 punktą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų, Vystymosi, Biudžeto 
kontrolės, Regioninės plėtros, Žemės ūkio ir kaimo plėtros, Žuvininkystės, Švietimo ir 
kultūros ir Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų nuomones (A6-0150/2006),

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0144/2006),

A. kadangi Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija baigė derybas dėl naujo Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir tinkamo finansų valdymo 2007–2013 m. laikotarpiu 
(toliau – „susitarimo projektas“),

B. kadangi, vadovaujantis 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo 26 punktu, Komisija 
pradėjo naujosios Finansinės perspektyvos ir naujo Tarpinstitucinio susitarimo rengimo 
procesą 2004 m. vasario 10 ir liepos 14 d. pateikdama pasiūlymus,

C. kadangi, Parlamentui 2005 m. birželio 8 d. patvirtinus savo derybinę poziciją ir 2005 m. 
gruodį valstybėms narėms pasiekus susitarimą, Komisija pristatė peržiūrėtą pasiūlymą dėl
naujojo Tarpinstitucinio susitarimo bei techninio pobūdžio dokumentus apie Europos Vadovų 
Tarybos išvadų poveikį, o tai sudarė tinkamas sąlygas pradėti derybas,

D. kadangi Parlamentas nusprendė siekti patvarios daugiametės finansinės struktūros, 
atspindinčios politikos reikalavimus atitinkančias priemones ateinantiems metams bei 
tinkamus instrumentus ir reformas, būtinus įgyvendinimui patobulinti,

E. kadangi daugiamečių programų įgyvendinimas panaudojant visas numatytas lėšas priklauso 
nuo to, ar Tarpinstitucinis susitarimas bus sudarytas ir finansinė struktūra nustatyta tinkamu 
laiku,

F. kadangi Parlamentas, lyginant su Tarybos požiūriu, besiremiančiu didžiausiomis leistinomis 
ribomis bei procentais, buvo vienintelė institucija, kuri išvystė bendrą strategiją ir atliko 
visapusišką bei kruopščią poreikių, reikalingų siekiant nustatyti politikos prioritetus, analizę,

G. kadangi Biudžeto komiteto pranešime teigiamai įvertinami susitarimo projekte priimti 
politiniai ir finansiniai sprendimai,

H. kadangi susitarimo projektas nekelia jokių neatitikimo pirminei Europos teisei problemų ir jis 
visiškai atitinka Parlamento biudžetines prerogatyvas,
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I. kadangi susitarimo projektas nepažeidžia Parlamento darbo tvarkos taisyklių; tačiau gali kilti 
klausimas, ar nebūtų išmintingiau iš dalies pakeisti Darbo tvarkos taisykles, ypač jų IV priedą, 
leidžiant Parlamentui geriausiomis sąlygomis įsitraukti į susitarimo projekte numatytą eilę 
specifinių procedūrų; tai ypatingai svarbu šių procedūrų atvejais:

– patikslinimų, susijusių su per dideliu valstybės biudžeto deficitu,

– finansinės struktūros peržiūros,

– neatidėliotinos pagalbos rezervo panaudojimo,

– Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimo,

– lankstumo priemonės panaudojimo,

– Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo panaudojimo,

– finansinės struktūros patikslinimo atsižvelgiant į plėtrą,

1. primena, kad pirmą kartą nuo tada, kai atsirado Finansinė perspektyva, Parlamentas daugiau 
nei aštuonis mėnesius šiuo tikslu įsteigtame laikiname komitete vykdė diskusijas ir patvirtino 
visapusišką derybinę poziciją, pagrįstą trimis ramsčiais, kuriais siekiama:

 derinti politinius prioritetus ir finansinius poreikius;

 modernizuoti biudžeto struktūrą;

 pagerinti ES biudžeto įgyvendinimo kokybę;

2. primena, kad jis atmetė dabartines 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas 
manydamas, kad jos nesuteikė ES kiekybinių ir kokybinių galimybių būsimiems iššūkiams 
įveikti, bei paragino Tarybą užtikrinti tikrus derybų su Parlamentu įgaliojimus; 

3. dar kartą pažymi, kad yra nusivylęs tuo, kaip buvo pasiektas susitarimas Europos Vadovų 
Taryboje, kadangi vykstant deryboms pagrindinis dėmesys buvo skiriamas atskirų valstybių 
narių interesams, o ne bendriems Europos tikslams; 

4. atkreipia dėmesį, kad daugeliu atveju jis nurodė savo pasiruošimą pradėti konstruktyvias 
derybas su Taryba, remiantis atitinkamomis pozicijomis ir siekiant susitarimo, besiremiančio 
priimtinais kiekybiniais ir kokybiniais patobulinimais realistišku laikotarpiu;

5. mano, kad 2006 m. balandžio 4 d. trijų institucijų pasiektas susitarimas derybų apimtyje buvo 
vienintelis daugiamečio biudžeto atžvilgiu įmanomas kompromisas, kurį Parlamentas galėjo 
pasiekti siekdamas užtikrinti ES teisėkūros tęstinumą, patikimą ES finansavimo valdymą ir 
išlaikyti Parlamento teisės aktų leidybos ir biudžetinius įgaliojimus kitam laikotarpiui;  

6. džiaugiasi tuo, kad Europos Vadovų Taryba nusprendė pasiūlyti Komisijai atlikti visapusišką, 
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plataus masto visų su ES išlaidomis ir ištekliais susijusių aspektų peržiūrą; tvirtina, kad, 
būdamas Tarybos partneris biudžeto klausimais, jis ketina dalyvauti šioje peržiūroje 
siekdamas, kad būtų sutarta dėl naujos išsamios finansinės sistemos, kuri būtų teisinga, 
dinamiška, progresyvi bei skaidri ir pagal kurią būtų užtikrinta Sąjungos gebėjimas savo 
siekiams veikiau naudoti nuosavus išteklius nei valstybių narių įnašus;

7. džiaugiasi pasiektu susitarimu ir ypač pažanga, pasiekta trijuose derybinės pozicijos 
ramsčiuose:

Atitikimas politiniams prioritetams ir finansiniams poreikiams:

- 4 mlrd. eurų padidinus asignavimus politikos kryptims, dėl kurių buvo sutarta 2005 m. 
gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos metu, bei jas tiesiogiai paskirsčius 
programoms 1a, 1b, 2, 3b ir 4 išlaidų kategorijose,

- 2,5 mlrd. eurų žymiai padidinus EIB rezervą, remiantis valstybėmis narėmis ir nauja EIB 
ir ES biudžeto bendro finansavimo schema, siekiant sustiprinti ES biudžeto sverto 
efektą tyrimų ir taikomosios veiklos, transeuropinių tinklų ir MVĮ srityse – iš viso iki 60 
mlrd. eurų,

- numačius finansavimą programose nenumatytiems poreikiams, kaip, pvz., 
Neatidėliotinos pagalbos rezervą (1,5 mlrd. eurų) ir ES solidarumo fondą (iki 7 mlrd. 
eurų), už finansinės struktūros ribų, naudojantis papildomais ištekliais, jei reikia, 
surenkamais iš valstybių narių, 

- numačius finansavimą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (iki 3,5 
mlrd. eurų) iš naujo panaudojant panaikintus asignavimus už finansinės perspektyvos 
ribų;

Biudžeto struktūros tobulinimas didesnio lankstumo dėka:

- lankstumui per visą laikotarpį išlaikius bendrą 1,4 mlrd. eurų dydžio sumą, panaudojimo 
atveju finansuojamą iš papildomų šaltinių, surenkamų iš valstybių narių, esant 
galimybei nepanaudojimo atveju metinį kiekį (200 mln. eurų) perkelti į ateinančius 
dvejus metus ir naujai sudarius galimybę šią priemonę tiems patiems poreikiams 
naudoti daugiau nei vienerius metus, 

- sudarius galimybe naujai išrinktam Parlamentui 2009 m. pabaigoje įvertinti 
Tarpinstitucinio susitarimo ir finansinės struktūros veikimą, remiantis Komisijos 
vienašališkai pateikiamu pranešimu, prie kurio gali būti pateikiami pasiūlymai;

ES finansavimo įgyvendinimo kokybės tobulinimas bei Parlamento prerogatyvų išlaikymas: 

- įtraukus į peržiūrėtą Finansinį reglamentą proporcingumo ir vartotojui pritaikytų 
procedūrų principus, nustačius valstybių narių atsakomybę vykdant bendrus valdymo 
veiksmus, kad būtų pasiekta geresnė ES finansavimo vidinė kontrolė, įvertinus būtinybe 
įvesti bendro su EIB finansavimo mechanizmą, siekiant sustiprinti ES politikos krypčių 
sverto efektyvumą; įtraukus Parlamentą į finansavimo programų kūrimą bei numačius 
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naujų agentūrų finansavimą nepakenkiant jau veikiančioms programoms,

- visiškai įtraukus Parlamentą į plačios apimties peržiūrą, padidinus Parlamento 
dalyvavimą BUSP sprendimų priėmimo procese ir numačius daugiau demokratinės 
priežiūros išorės veiksmuose;

8. tačiau atkreipia dėmesį į faktą, kad derybų rezultatuose dar nemažai trūkumų nėra pašalinta; 
mano, kad šiuos trūkumus reikėtų spręsti 2008 – 2009 m. peržiūros metu bei, jei įmanoma 
vykdant metines biudžeto procedūras; pabrėžia, kad skubiai turi būti pertvarkytos nuosavų 
išteklių sistema ir išlaidos, kad būtų išvengta tokios pat skaudžios valstybių narių derybų dėl 
būsimos finansinės struktūros patirties;

9. patvirtina savo nuomonę, kad visos būsimos finansinės struktūros turėtų būti nustatomos 
penkerių metų laikotarpiui, kuris atitiktų Parlamento ir Komisijos kadencijas;

10. mano, kad jo pozicija, kaip nustatyta anksčiau minimoje 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje, 
išlieka tikslu, kuris turėtų užtikrinti optimalų finansavimo lygį ir tolimesnes reformas, būtinas 
įgyvendinti Europos Sąjungos siekius;

11. primena, kad bus būtina nustatyti patikimą pereinamojo laikotarpio tvarką, jei Sutartis dėl 
Konstitucijos įsigaliotų prieš naujosios finansinės struktūros galiojimo pabaigą;

12. tikisi, kad kitame Tarpinstituciniame susitarime numatytos reformos turės greitą poveikį 
kokybiškam Biudžeto įgyvendinimui, įskaitant administracinių kliūčių sumažinimą, o taip pat 
matomą poveikį Europos piliečiams, palengvinant jų prieigą prie ES finansavimo;

13. priima naujojo Tarpinstitucinio susitarimo biudžetines ir finansines pasekmes;

14. pabrėžia, kad specializuotų komitetų pateiktos nuomonės padėjo užtikrinti naudingą paramą 
derybų metu; mano, kad Tarpinstituciniame susitarime atsižvelgiama į daugumą specializuotų 
komitetų prašymų, ir tai išreiškiama kokybinėmis ir (arba) kiekybinėmis sąlygomis;

15. pritaria pridedamo susitarimo sudarymui;

16. prašo atsakingą komitetą išnagrinėti, kokius pakeitimus būtų galima įtraukti į Darbo tvarkos 
taisykles, ypač į jų IV priedą, suteikiant galimybę Parlamentui geriausiomis sąlygomis 
įsitraukti į susitarimo projekte numatytą eilę specifinių procedūrų;

17. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO, 
TARYBOS IR KOMISIJOS 

TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS DRAUSMĖS IR PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO

EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ 
KOMISIJA,

toliau – institucijos,

SUSITARĖ:

1. Šio susitarimo tikslas – užtikrinti biudžetinę drausmę, pagerinti kasmetinę biudžeto sudarymo 
procedūrą bei institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais, taip pat užtikrinti patikimą finansų 
valdymą.

2. Laikantis šio susitarimo, biudžetinė drausmė taikoma visoms išlaidoms. Visoms ją 
įgyvendinančioms institucijoms ji privaloma tol, kol galioja šis susitarimas. 

3. Šiuo susitarimu nekeičiamos atitinkamos Sutartyse numatytos įvairių institucijų 
galios biudžeto atžvilgiu. Kai šiame tekste daroma nuoroda į šį punktą, Taryba priims 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas – visų narių balsų dauguma ir 
trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma pagal balsavimo taisykles, nustatytas 
Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutarties) 272 straipsnio 9 dalies penktoje 
pastraipoje

4. Jeigu įgyvendinant 2007–2013 m. daugiametę finansinę struktūrą (toliau - finansinė 
struktūra) Sutartis būtų peržiūrėta taip, kad tai turėtų pasekmių biudžetui, bus atliekami atitinkami 
pakeitimai.

5. Bet kokiems šio susitarimo pakeitimams būtina gauti visų institucijų, kurios yra šio 
susitarimo šalys, sutikimą. Daugiametė finansinė struktūra turi būti keičiama laikantis šiame 
susitarime šiuo tikslu nustatytos tvarkos.
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6. Šį susitarimą sudaro trys dalys:

– I dalyje pateikiamas 2007–2013 m. daugiametės finansinės struktūros apibrėžimas ir 
įgyvendinimo nuostatos, ir ji taikoma finansinės struktūros laikotarpiu.

– II dalyje aptariamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimas biudžeto sudarymo 
procedūros taikymo laikotarpiu.

– III dalyje pateikiamos nuostatos, susijusios su patikimu ES lėšų finansiniu valdymu.

7. Kai Komisija manys esant būtina, taip pat visais atvejais tuo pačiu metu, kai pagal 30 punktą 
bus pateikiamas pasiūlymas dėl naujos finansinės struktūros, Komisija pateiks šio susitarimo 
taikymo ataskaitą, prireikus pridedant pasiūlymą su pataisomis.

8. Šis susitarimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. ir pakeičia:

– 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį 
susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo,

– 2002 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimą dėl 
Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildantį 1999 m. gegužės 6 d. 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros 
tobulinimo.

I DALIS. FINANSINĖ STRUKTŪRA:

APIBRĖŽIMAS IR ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

A. Finansinės struktūros turinys ir taikymo sritis

9. I priede išdėstyta 2007–2013 m. finansinė struktūra yra šio susitarimo sudedamoji dalis. Ji yra 
tarpinstitucinės biudžetinės drausmės pagrindas.

10. Finansine struktūra siekiama užtikrinti, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Europos Sąjungos 
išlaidos, išskirstytos į plataus pobūdžio kategorijas, plėtosis tvarkingai ir neviršydamos nuosavų 
išteklių ribų.

11. Finansinė struktūra kiekvieniems nuo 2007 iki 2013 metams ir kiekvienai išlaidų kategorijai 
ar išlaidų pakategorei nustato išlaidų apimtis, išreikštas įsipareigojimų asignavimais. Bendros metų 
išlaidų sumos taip pat išskiriamos į įsipareigojimų asignavimus ir į mokėjimų asignavimus.

Visos šios sumos nurodomos 2004 m. kainomis.

Finansinė struktūra neapima biudžeto punktų, finansuojamų iš pajamų, kurių reikšmė apibrėžta 
2002 m. birželio 25 d. Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 
(toliau – Finansinis reglamentas) 18 straipsnyje.

Informacija, susijusi su į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą neįtrauktomis operacijomis ir 
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numatomu įvairioms kategorijoms priskiriamų Bendrijos nuosavų išteklių paskirstymu, pateikiama 
atskirose lentelėse darant atitinkamas nuorodas. Ši informacija bus atnaujinama kasmet, kai 
atliekamas finansinės struktūros techninis patikslinimas.

12. Institucijos pripažįsta, kad kiekviena iš finansinėje struktūroje pateiktų absoliučių sumų yra 
kasmetinė Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų maksimali riba. Neapribodamos jokio šių 
maksimalių ribų pakeitimo pagal šio susitarimo nuostatas, institucijos įsipareigoja atitinkamais savo 
įgaliojimais naudotis taip, kad per kiekvieną biudžeto sudarymo procedūrą ir įgyvendinant 
atitinkamų metų biudžetą būtų paisoma įvairių kasmetinių išlaidų maksimalių ribų.

13. Sudarydamos šį susitarimą, abi biudžeto valdymo institucijos sutinka pritarti neprivalomų 
išlaidų, gaunamų pagal biudžetus, sudarytus laikantis visą finansinės struktūros vykdymo laikotarpį 
nustatytų maksimalių ribų, padidinimo normoms.

Išskyrus finansinės struktūros 1B išlaidų pakategorę „Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti“, 
siekiant patikimo finansų valdymo, institucijos biudžeto sudarymo procedūros ir priėmimo metu, 
kiek įmanoma, užtikrins, kad įvairioms išlaidų kategorijoms nustatytos maksimalios ribos apimtų ir 
pakankamas maržas. 

14. Joks bendro sprendimo procedūra Europos Parlamento ir Tarybos priimtas teisės aktas ir joks 
Tarybos priimtas teisės aktas, kuriuose numatoma viršyti biudžete numatytus asignavimus arba 
finansinėje struktūroje pagal 12 punktą numatytas išlaidas, negali būtų įgyvendinami finansiškai, 
kol kiekvienu iš šių atvejų atitinkama tvarka nėra iš dalies pakeistas biudžetas ir, jei reikalinga, nėra 
peržiūrėta finansinė struktūra.

15. Kiekvienais finansinės struktūros apimamais metais bendra reikalingų mokėjimų asignavimų 
suma, atlikus metinius patikslinimus ir atsižvelgus į kitus patikslinimus ar peržiūras, negali sudaryti 
tokio nuosavų išteklių poreikio, kuris viršytų šiems ištekliams galiojančią maksimalią ribą.

Prireikus abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą nuspręs sumažinti finansinėje struktūroje 
nustatytas maksimalias ribas, kad nebūtų viršytos maksimalios nuosavų išteklių ribos.

B. Kasmetiniai finansinės struktūros patikslinimai

Techniniai patikslinimai

16. Kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama biudžeto sudarymo n+1 metams procedūrą, 
taip techniškai patikslins finansinę struktūrą:

a) iš naujo įvertins įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų maksimalias ribas 
ir bendras sumas n+1 metų kainomis;

b) pagal nuosavų išteklių maksimalią ribą apskaičiuos galimą maržą; 

Komisija šiuos techninius patikslinimus atliks remdamasi fiksuotu defliatoriumi, sudarančiu 2 proc. 
per metus. 

Tokių techninių patikslinimų rezultatai ir jais grindžiamos ekonominės prognozės bus pranešamos 
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abiem biudžeto valdymo institucijoms.

Atitinkamų metų atžvilgiu nebus atliekama jokių tolesnių techninių patikslinimų nei tais pačiais 
metais, nei ex-post pataisomis vėlesniais metais

17. Jeigu nustatoma, kad kurios nors valstybės narės 2007–2009 m. BVP suma daugiau kaip +/-
5 proc. nukrypo nuo šį susitarimą sudarant numatytos BVP sumos, atlikdama 2011 m. techninį 
patikslinimą, Komisija atitinkamai valstybei narei šiam laikotarpiui patikslins sanglaudą remiančių 
fondų sumas. Bendras tokių patikslinimų poveikis – tiek teigiamas, tiek neigiamas – negali viršyti 3 
mlrd. EUR. Jeigu bendras poveikis yra teigiamas, bendra papildomų išteklių suma bus ribojama 
nepanaudotų išlaidų suma, neviršijančia 1B pakategorėje nurodytų lėšų, skirtų 2007–2010 m., 
maksimalios ribos. Reikiami patikslinimai bus paskirstyti lygiomis dalimis 2011–2013 m., taip pat 
bus atitinkamai pakoreguotos atitinkamos maksimalios ribos.

Su įgyvendinimu susiję patikslinimai

18. Komisija, pranešdama abiem biudžeto valdymo institucijoms apie finansinės struktūros 
techninius patikslinimus, pateiks pasiūlymus dėl bendrų mokėjimų asignavimų patikslinimų, 
kuriuos, įvertinusi vykdymo eigą, ji laiko būtinais tvarkingam įsipareigojimų asignavimų vykdymui 
užtikrinti. Europos Parlamentas ir Taryba sprendimus dėl šių pasiūlymų priims, vadovaudamiesi 
3 punktu, iki n metų gegužės 1 d.

Prognozių dėl mokėjimų asignavimų po 2013 m. atnaujinimas

19. 2010 m. Komisija atnaujins prognozes dėl mokėjimų asignavimų po 2013 m. Šiame 
atnaujinime bus atsižvelgiama į realų biudžeto įsipareigojimų asignavimų ir biudžeto mokėjimų 
asignavimų įgyvendinimą, o taip pat į įgyvendinimo prognozes. Joje taip pat bus įvertintos 
taisyklės, parengtos siekiant užtikrinti, kad mokėjimų asignavimai, atsižvelgiant į įsipareigojimų 
asignavimus ir Europos Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) augimo prognozes, plėtotųsi 
tvarkingai.

Patikslinimai, susiję su perviršiniu valstybės biudžeto deficitu

20. Jeigu dėl perviršinio valstybės biudžeto deficito procedūros metu panaikinamas biudžetinių 
įsipareigojimų dėl Sanglaudos fondo sustabdymas, Komisijos pasiūlymu ir laikydamasi atitinkamų 
pagrindinio teisės akto nuostatų, Taryba priims sprendimą dėl sustabdytų įsipareigojimų perkėlimo į 
kitus metus. Sustabdyti n metų įsipareigojimai negali būti pakartotinai įtraukti į vėlesnių nei 
n+2 metų biudžetą.

C. Finansinės struktūros peržiūra

21. Be reguliarių techninių patikslinimų ir patikslinimų pagal įgyvendinimo sąlygas, atsiradus iš 
anksto nenumatytoms aplinkybėms, Komisijos pasiūlymu ir laikantis nuosavų išteklių maksimalios 
ribos finansinė struktūra gali būti peržiūrėta.
22. Paprastai kiekvienas toks pasiūlymas dėl peržiūros pagal 21 punktą turi būti pateiktas ir 
patvirtintas prieš pradedant atitinkamų metų arba pirmųjų iš kelerių atitinkamų metų biudžeto 
sudarymo procedūrą.
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Kiekvieną sprendimą peržiūrėti finansinę struktūrą ne daugiau kaip 0,03 proc. Europos Sąjungos 
BNP neviršijant nenumatytoms išlaidoms skirtos maržos bendrai priims abi biudžeto valdymo 
institucijos pagal 3 punktą. 

Kiekvieną sprendimą peržiūrėti finansinę struktūrą daugiau kaip 0,03 proc. Europos Sąjungos BNP 
neviršijant nenumatytoms išlaidoms skirtos maržos bendrai priims abi biudžeto valdymo 
institucijos, Tarybai sprendžiant vieningai.

23. Nepažeisdamos 40 punkto, institucijos išnagrinės galimybę perskirstyti išlaidas tarp toje 
pačioje peržiūrėtoje išlaidų kategorijoje esančių programų, ypač įvertindamos visus asignavimus, 
kurie tikėtinai nebus išnaudoti. Turėtų būti siekiama, kad žymi sumos dalis, vertinant absoliučiąja 
verte ir naujai suplanuotų išlaidų procentine dalimi, neviršytų tai išlaidų kategorijai nustatytos 
maksimalios ribos.

Institucijos išnagrinės galimybę vienos išlaidų kategorijos maksimalios ribos padidinimą 
kompensuoti kitos išlaidų kategorijos maksimalios ribos sumažinimu.

Dėl peržiūros privalomose finansinės struktūros išlaidose negali sumažėti neprivalomoms išlaidoms 
skirta suma.

Atliekant bet kokią peržiūrą privalu išlaikyti atitinkamą santykį tarp įsipareigojimų ir mokėjimų

D. Bendro sprendimo dėl finansinės struktūros patikslinimo 
ar peržiūros nebuvimo padariniai

24. Jeigu Europos Parlamentui ir Tarybai nepavyksta susitarti dėl Komisijos pasiūlyto finansinės 
struktūros patikslinimo arba peržiūros, atitinkamų metų išlaidų maksimalioms ribomis ir toliau bus 
laikomos anksčiau nustatytos sumos, atlikus jų atžvilgiu kasmetinį techninį patikslinimą.

E. Neatidėliotinos pagalbos rezervas

25. Neatidėliotinos pagalbos rezervas yra skirtas skubiai reaguoti į konkrečius pagalbos poreikius 
trečiosiose šalyse, dėl įvykių, kurie negalėjo būti numatyti sudarant biudžetą, visų pirma ir 
daugiausia humanitarinėms operacijoms, taip pat, aplinkybėms reikalaujant, civiliniam krizių 
valdymui ir civilinei apsaugai. Šiam rezervui finansinės struktūros laikotarpiui nustatoma kasmetinė 
221 mln. EUR suma palyginamosiomis kainomis. 

Rezervas yra įtrauktas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Atitinkami 
įsipareigojimų asignavimai bus įtraukti į biudžetą, prireikus viršijant I priede nurodytas maksimalias 
ribas.

Kai Komisija manys, kad šiuo rezervu reikia pasinaudoti, ji abiem biudžeto valdymo institucijoms 
pateiks pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo iš šio rezervo į atitinkamas biudžeto eilutes.

Vis dėlto prieš Komisijai teikiant bet kokį pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo pasinaudojant rezervu turi 
būti išnagrinėtos galimybės perskirstyti asignavimus.

Teikdama pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalę procedūrą (jei 
reikia, supaprastinta forma) tam, kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės 
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panaudoti rezervą ir dėl reikiamos sumos. Perkėlimai bus atliekami pagal Finansinio reglamento 26 
straipsnį.

F. Europos Sąjungos solidarumo fondas

26. Europos Sąjungos solidarumo fondas skirtas užtikrinti skubią finansinę pagalbą valstybės 
narės arba šalies kandidatės teritorijoje įvykus didelėms nelaimėms, apibrėžiamoms atitinkamame 
pagrindiniame teisės akte. Kasmetinės Fondui galimos sumos maksimali riba bus 1 mlrd. EUR 
(galiojusiomis kainomis). Kiekvienų metų spalio 1 d. fonde turės likti bent ketvirtadalis kasmetinės 
sumos, kad būtų galima patenkinti iki metų pabaigos atsirasiančius poreikius. Į biudžetą neįtraukta 
kasmetinės sumos dalis negali būti perkelta į kitus metus.

Išskirtiniais atvejais, taip pat jeigu katastrofos įvykimo metais, kaip apibrėžta pagrindiniame teisės 
akte, Fonde likusių finansinių lėšų nepakanka suteikti pagalbai, kuri biudžeto valdymo institucijos 
manymu yra reikalinga, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų Fondo 
lėšų. Jokiais metais biudžete numatyta kasmetinė Fondo suma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 
1 mlrd. EUR.

Komisija teiks pasiūlymą panaudoti Fondą, kai bus tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, 
nustatytos atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Kai yra galimybė perskirstyti asignavimus toje 
išlaidų kategorijoje, kurioje papildomos išlaidos yra reikalingos, Komisija, pagal galiojantį 
Finansinį reglamentą pasinaudodama atitinkama biudžetine priemone, į tai atsižvelgia pateikdama 
pasiūlymą. Sprendimą panaudoti Fondo lėšas bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 
3 punktą.

Atitinkami įsipareigojimų asignavimai bus įtraukiami į biudžetą, prireikus viršijant atitinkamų 
finansinės struktūros išlaidų kategorijų I priede nurodytas maksimalias ribas.

Teikdama pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalį nagrinėjimą 
(jei reikia, supaprastinta forma) tam, kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl 
būtinybės panaudoti Fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos.

G. Lankstumo priemonė

27. Lankstumo priemone, kurios kasmetinė maksimali riba yra 200 mln. EUR (galiojusiomis 
kainomis), siekiama sudaryti galimybę atitinkamais finansiniais metais, neviršijant nustatytos 
sumos, finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurios negalėtų būti finansuojamos laikantis vienai 
arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų maksimalių ribų.

Nepanaudota metinės sumos dalis gali būti perkelta į ne vėlesnius kaip n+2 metus. Jeigu lankstumo 
priemonės lėšos bus mobilizuojamos, pirmiausia bus panaudojamos perkeltos sumos pagal jų 
perkėlimo seką. Nepanaudota n metų kasmetinės sumos dalis, jeigu ji nepanaudojama n+2 metais, 
bus panaikinta.

Pasiūlymą naudoti lankstumo priemonę Komisija pateiks išnagrinėjusi visas galimybes perskirstyti 
asignavimus toje išlaidų kategorijoje, kurioje papildomos išlaidos yra reikalingos.

Pasiūlymas bus susijęs su lankstumo priemonės panaudojimo principu, o jame bus nurodomi 
tenkintini poreikiai bei suma. Pasiūlymas atitinkamiems finansiniams metams gali būti teikiamas 
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metinės biudžeto sudarymo procedūros metu. Komisijos pasiūlymas bus įtrauktas į preliminarų 
biudžeto projektą arba, kaip numatyta Finansiniame reglamente, pateikiamas kartu su atitinkama 
biudžetine priemone.

Sprendimą panaudoti lankstumo priemonę bendrai priims abi biudžeto valdymo institucijos pagal 3 
punktą. Susitarimas bus pasiektas naudojant II priedo C dalyje numatytą taikinimo procedūrą.

H. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

28. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas skirtas teikti papildomą paramą 
darbuotojams, kurie patiria esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių padarinių, ir 
padėti jiems reintegruotis į darbo rinką.

Fondas negali viršyti 500 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (galiojusiomis kainomis), o ją 
galima paimti iš bet kurios turimos maržos neviršijant nustatytų praėjusiųjų metų bendrųjų išlaidų 
maksimalių ribų ir (arba) iš įsipareigojimų asignavimų, panaikintų per praėjusius dvejus metus, 
išskyrus susijusiuosius su 1B išlaidų kategorija.

Asignavimai bus įtraukiami į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai taikant įprastinę 
biudžeto sudarymo procedūrą, kai tik Komisija nustato pakankamas maržas ir (arba) panaikina 
įsipareigojimus, kaip nurodyta antroje pastraipoje. 

Komisija pateiks pasiūlymą panaudoti Fondą, kai bus tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, 
nustatytos atitinkamame pagrindiniame teisės akte. Sprendimą panaudoti Fondą bendrai priims abi 
biudžeto valdymo institucijos pagal 3 punktą.

Teikdama pasiūlymą panaudoti Fondo lėšas, Komisija tuo pačiu metu inicijuos trišalį nagrinėjimą 
(jei reikia, supaprastinta forma), kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės 
panaudoti Fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos, o taip pat abiem biudžeto valdymo institucijoms 
pateiks pasiūlymą dėl lėšų perkėlimo į atitinkamas biudžeto eilutes.

Perkėlimai, susiję su Fondu, bus atliekami pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį.

Atitinkami įsipareigojimų asignavimai bus įtraukti į biudžetą pagal atitinkamas išlaidų kategorijas, 
prireikus viršijant I priede nurodytas maksimalias ribas.

I. Finansinės struktūros pritaikymas plėtrai

29. Jeigu šios finansinės struktūros apimamu laikotarpiu  naujos valstybės narės įstos į Europos 
Sąjungą, Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu ir 3 punktu, bendrai 
patikslins finansinę struktūrą, kad būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius atsižvelgiant į 
stojimo derybų rezultatus.

J. Finansinės struktūros trukmė ir finansinės 
struktūros nebuvimo padariniai

30. Iki 2011 m. liepos 1 d. Komisija pateiks pasiūlymus dėl naujos vidutinės trukmės finansinės 
struktūros.
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Jeigu abiem biudžeto valdymo institucijoms nepavyktų pasiekti susitarimo dėl naujos finansinės 
struktūros ir jeigu viena iš šio susitarimo šalių aiškiai nepaskelbtų, kad esamos finansinės struktūros
galiojimas nutraukiamas, esamoje finansinėje struktūroje nurodytos paskutinių metų maksimalios 
ribos bus patikslinamos pagal 16 punktą taip, kad 2013 m. maksimalios ribos būtų išlaikytos 
palyginamosiomis kainomis. Jeigu po 2013 m. į Europos Sąjungą įstos naujų valstybių narių, 
prireikus išplėsta finansinė struktūra bus tikslinama, kad būtų atsižvelgta į stojimo derybų 
rezultatus.

II DALIS - TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO TOBULINIMAS BIUDŽETO 
SUDARYMO PROCEDŪROS METU

A. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarka

31. Institucijos susitaria nustatyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo biudžeto klausimais tvarką. 
Išsami informacija apie šį bendradarbiavimą pateikta II priede.

B. Biudžeto sudarymas

32. Komisija kasmet pateiks preliminarų biudžeto projektą, atspindinį faktinius Bendrijos 
finansavimo poreikius.

Jame bus atsižvelgiama į:

a) valstybių narių pateiktas struktūrinių fondų prognozes;

b) gebėjimus panaudoti asignavimus siekiant išlaikyti griežtą pusiausvyrą tarp 
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų;

c) galimybes pradėti kurti naują politiką vykdant bandomuosius projektus ir (arba) naujus 
parengiamuosius veiksmus arba tęsiant daugiamečius prie pabaigos artėjančius 
veiksmus, įvertinus, ar bus įmanoma užtikrinti Finansinio reglamento 49 straipsnyje 
nurodytą pagrindinį teisės aktą (pagrindinio teisės akto apibrėžimas, pagrindinio teisės 
akto būtinumas įgyvendinimui ir išimtys);

d) būtinybę užtikrinti, kad visi lyginant su praėjusiais metais atliekami išlaidų pokyčiai 
atitiktų biudžetinės drausmės reikalavimus.

Preliminarus biudžeto projektas bus pateikiamas kartu su veiklos suvestinėmis, kuriose nurodoma 
informacija, privaloma pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį ir 33 straipsnio 2 dalies 
d punktą (tikslai, rodikliai ir įvertinimo informacija). 

33. Institucijos kiek galėdamos vengs į biudžetą įtraukti punktus, pagal kuriuos operacijoms 
skiriamos nereikšmingos išlaidų sumos.

Abi biudžeto valdymo institucijos taip pat įsipareigoja atsižvelgti į galimybių vykdyti Komisijos 
preliminariuose projektuose sudarytą biudžetą ir galimybių, susijusių su esamo biudžeto vykdymu, 
įvertinimą.
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Prieš antrąjį Tarybos svarstymą Komisija išsiųs Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkui 
laišką, jo kopiją išsiųsdama kitai biudžeto valdymo institucijai, kuriame pateikia savo pastabas dėl 
galimumo įvykdyti biudžeto projekto pakeitimus, kuriuos Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį 
svarstymą. 

Abi biudžeto valdymo institucijos atsižvelgs į šias pastabas II priedo C dalyje numatytos taikinimo 
procedūros metu.

Siekdamos patikimo finansų valdymo ir dėl didelių pokyčių, įvykusių biudžeto nomenklatūros 
antraštinėse dalyse ir skyriuose ir susijusių su Komisijos departamentų vadovybės atsiskaitymo 
įsipareigojimais, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja aptarti šiuos esminius pokyčius su 
Komisija taikinimo procedūros metu.

C. Išlaidų klasifikavimas

34. Institucijos privalomomis išlaidomis laiko tokias išlaidas, kurios Sutartyse arba pagal jas 
priimtuose teisės aktuose numatytos kaip būtinos.

35. Preliminariame biudžeto projekte turi būti pasiūlymas dėl kiekvieno naujo biudžeto punkto 
ir kiekvieno biudžeto punkto, kurio teisinė bazė yra iš dalies pakeista, klasifikavimo.

Jeigu Europos Parlamentas ir Taryba nepritars preliminariame biudžeto projekte pasiūlytam 
klasifikavimui, jie svarstys atitinkamo biudžeto punkto klasifikavimą remdamiesi III priedu. 
Susitarimo bus siekiama II priedo C dalyje numatytos taikinimo procedūros metu.

D. Maksimali neprivalomų išlaidų padidinimo norma, 
nesant finansinės struktūros

36. Nepažeisdamos 13 punkto pirmos pastraipos, institucijos susitaria dėl šių nuostatų:

a) pagal EB sutarties 272 straipsnio 9 dalies ketvirtą pastraipą Europos Parlamento 
savarankiško manevro marža, kuri sudaro pusę maksimalios normos, taikomos nuo 
Tarybos per pirmąjį svarstymą sudaryto biudžeto projekto, įskaitant visus dalinių 
pakeitimų aktus.

Maksimalios normos laikomasi metinio biudžeto atžvilgiu, įskaitant visus biudžeto 
pakeitimus. Nepakenkiant naujos normos nustatymui, nepanaudota maksimalios 
leistinos normos dalimi bus galima naudotis svarstant biudžeto pakeitimo projektus;

b) nepažeidžiant a dalies nuostatų, jeigu biudžeto sudarymo procedūros metu paaiškėja, 
kad, norint baigti procedūrą, reikia susitarti dėl naujos neprivalomų išlaidų padidėjimo 
normos nustatymo mokėjimų asignavimams ir (arba) dėl naujos neprivalomų išlaidų 
padidėjimo normos nustatymo įsipareigojimų asignavimams (pastaroji gali skirtis nuo 
pirmosios), abi biudžeto valdymo institucijos stengsis pasiekti tarpusavio susitarimą 
pasinaudodamos II priedo C dalyje numatyta taikinimo procedūra.

E. Finansinių nuostatų įtraukimas į teisės aktus

37. Kiekviename bendro sprendimo procedūra priimtame daugiametę programą 
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reglamentuojančiame teisės akte bus įtraukiama nuostata, kurioje teisėkūros institucija nustato 
programos finansinį paketą.

Ši suma bus svarbiausias orientacinis dydis biudžeto institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo 
procedūros metu.

Biudžeto valdymo institucija ir Komisija, rengdamos preliminarų biudžeto projektą, įsipareigoja 
visą atitinkamos programos laikotarpį nenukrypti nuo šios sumos daugiau kaip 5 proc., išskyrus 
atvejus, kai dėl aiškių ir tiksliai apibrėžtų priežasčių iškyla naujų objektyvių ilgalaikių aplinkybių, 
atsižvelgiant į programos įgyvendinimo rezultatus, ypač vertinimų pagrindu. Bet koks dėl tokio 
nuokrypio atsiradęs padidėjimas turi neviršyti atitinkamai kategorijai nustatytų maksimalių ribų, 
nepažeidžiant šiame susitarime paminėtų priemonių panaudojimo.

Šis punktas netaikomas bendro sprendimo procedūra patvirtintiems ir iš anksto paskirstytiems 
asignavimams valstybių narių sanglaudai, kuriuose yra finansinis paketas visam programos 
laikotarpiui.

38. Daugiametes programas reglamentuojančiuose teisės aktuose, kuriems netaikoma bendro 
sprendimo procedūra, nebus nurodoma „reikalinga laikoma suma“.

Jeigu Taryba norėtų įtraukti finansinį orientacinį dydį, jis bus vertinamas kaip teisėkūros institucijos 
valios įrodymas ir neįtakos Sutartyje nurodytų biudžeto valdymo institucijos galių. Ši nuostata bus 
paminėta visuose teisės aktuose, kuriuose yra tokia finansinė nuoroda.

Jeigu atitinkama suma susitariama taikinimo procedūros, numatytos 1975 m. kovo 4 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje1, metu, pagal šio susitarimo 37 punktą ji 
bus laikoma orientacine suma.

39. Finansinio reglamento 28 straipsnyje nurodyta finansinė suvestinė atspindės pasiūlytosios 
programos tikslų finansinius aspektus ir joje bus pateiktas programos vykdymo grafikas visai 
programos trukmei. Prireikus, rengiant preliminarų biudžeto projektą, ji bus peržiūrėta atsižvelgiant 
į programos įgyvendinimo apimtį. Pateikus preliminarų biudžeto projektą ir patvirtinus biudžetą, 
peržiūrėta suvestinė bus siunčiama biudžeto valdymo institucijai.

40. Laikydamosi 13 punkto pirmoje pastraipoje nurodytų neprivalomų išlaidų padidinimo 
maksimalių normų, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja atsižvelgti į įsipareigojimų 
asignavimus, numatytus atitinkamuose pagrindiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
struktūrines operacijas, kaimo plėtrą ir Europos žuvininkystės fondą.

F. Išlaidos, susijusios su žuvininkystės susitarimais

41. Institucijos susitaria finansuoti žuvininkystės susitarimų išlaidas pagal IV priede išdėstytas 
nuostatas.

G. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) 
finansavimas

                                               
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.
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42. Pagal Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnį į Europos Bendrijų bendrą biudžetą įtrauktoms 
BUSP išlaidoms institucijos, taikydamos II priedo C dalyje numatytą taikinimo procedūrą ir 
vadovaudamosi Komisijos pateiktu preliminariu biudžeto projektu, stengsis kiekvienais metais 
pasiekti susitarimą dėl į Bendrijos biudžetą įtrauktinos einamųjų išlaidų sumos ir dėl šios sumos 
paskirstymo tarp BUSP biudžeto skyriaus straipsnių, kaip numatyta šio punkto ketvirtoje 
pastraipoje. Nepasiekus susitarimo, Europos Parlamentas ir Taryba įtrauks į biudžetą ankstesniame 
biudžete buvusią sumą arba preliminariame biudžeto projekte pasiūlytą sumą, priklausomai nuo to, 
kuri iš šių sumų yra mažesnė.

Bendra BUSP veiklos išlaidų suma bus įtraukiama tik į vieną biudžeto skyrių (BUSP) ir 
paskirstoma šio skyriaus straipsniams, kaip numatyta šio punkto ketvirtoje pastraipoje. Ta suma 
skirta padengti realias numatomas reikmes, numatytas preliminaraus biudžeto projekto sudarymo 
procedūros metu, remiantis Tarybos kasmet sudaromomis prognozėmis, ir sudaryti pakankamą 
maržą nenumatytiems veiksmams. Į rezervą nebus įtraukiamos jokios lėšos. Į kiekvieną straipsnį 
bus įtraukiamos jau patvirtintos priemonės, taip pat numatytos, bet dar nepatvirtintos priemonės ir 
visos būsimos, t. y. dar nenumatytos, priemonės, kurias Taryba patvirtins atitinkamais finansiniais 
metais.

Kadangi pagal Finansinį reglamentą Komisija turi įgaliojimus savarankiškai perkelti asignavimus 
tarp biudžeto BUSP skyriaus straipsnių, bus užtikrintas sparčiam BUSP veiksmų įgyvendinimui 
reikalingas lankstumas. Jeigu finansinių metų biudžeto BUSP skyriaus sumos nepakanka 
reikalingoms išlaidoms padengti, Komisijos pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba stengsis 
skubiai priimti sprendimą atsižvelgdami į 25 punktą.

Biudžeto BUSP skyriaus straipsniai, į kuriuos įtrauktini BUSP veiksmai, galėtų būti įrašyti į tokias 
eilutes: 

 krizių valdymo operacijos, konfliktų prevencija, sprendimas ir stabilizavimas, taikos ir 
saugumo procesų stebėjimas ir įgyvendinimas;

 ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas;

 neatidėliotinos priemonės;

 parengiamosios ir tolesnės priemonės;

 Europos Sąjungos specialūs atstovai.

Institucijos susitaria, kad 2007–2013 m. BUSP bus skirta ne mažiau kaip 1 740 mln. EUR ir kad 
trečioje įtraukoje paminėtame straipsnyje nurodytoms priemonėms skirta suma negali viršyti 
20 proc. bendros biudžeto BUSP skyriaus sumos.

43. Kiekvienais metais Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė konsultuosis su Europos 
Parlamentu dėl į ateitį orientuoto Tarybos dokumento, kuris bus persiunčiamas iki svarstomų metų 
birželio 15 d. ir kuriame išdėstomi pagrindiniai BUSP aspektai ir esminiai pasirinkimai, įskaitant 
finansines pasekmes Europos Sąjungos bendram biudžetui bei n-1 metais pradėtų priemonių 
įvertinimą. Be to, Tarybai pirmininkaujanti valstybė informuos Europos Parlamentą mažiausiai 
penkis kartus per metus rengdama bendrus konsultacinius posėdžius įprasto politinio dialogo BUSP 
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klausimais metu, dėl kurių turi būti susitarta ne vėliau kaip per taikinimo posėdį, rengiamą prieš 
antrąjį Tarybos svarstymą. Šiuose posėdžiuose dalyvauja atstovai iš:

 Europos Parlamento: iš dviejų susijusių komitetų biurų;

 Tarybos: Ambasadorius (Politinio ir saugumo komiteto pirmininkas);

 Komisija į šiuos posėdžius bus kviečiama ir juose dalyvaus.

Priėmusi su išlaidomis susijusį BUSP sprendimą, Taryba nedelsdama ir kiekvienu atveju ne vėliau 
kaip per penkias darbo dienas nuo galutinio sprendimo siųs Europos Parlamentui numatytų išlaidų 
sąmatą (finansinę suvestinę), ypač išlaidų, susijusių su trukme, įdarbintu personalu, patalpų ir kitos 
infrastruktūros naudojimu, transporto priemonių, mokymo poreikių ir saugumo susitarimais.

Kas ketvirtį Komisija praneš biudžeto valdymo institucijai apie BUSP veiksmų įgyvendinimą ir 
finansines prognozes likusiam metų laikotarpiui.
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III DALIS - PATIKIMAS ES LĖŠŲ 
FINANSINIS VALDYMAS

A. Veiksmingos ir integruotos Bendrijos lėšų 
vidaus kontrolės užtikrinimas

44. Institucijos sutaria, kad svarbu stiprinti vidaus kontrolę nesukuriant papildomos 
administracinės naštos, o tam būtina supaprastinti susijusius teisės aktus. Šiame kontekste 
pirmenybė pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomų lėšų atžvilgiu bus teikiama patikimam 
finansų valdymui siekiant teigiamo patikinimo pareiškimo. Šiuo tikslu nuostatos galėtų būti 
išdėstytos atitinkamuose pagrindiniuose teisės aktuose. Padidėjus atitinkamų valstybių narių audito 
institucijų atsakomybei už struktūrinius fondus ir pagal nacionalinius konstitucinius reikalavimus, 
jos atliks vertinimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip valdymo ir kontrolės sistemos atitinka 
Bendrijos teisės aktus.

Todėl valstybės narės įsipareigoja kasmet parengti atitinkamo nacionalinio lygio santrauką apie 
atliekamus auditus ir pateikiamas deklaracijas.

B. Finansinis reglamentas

45. Institucijos susitaria, kad šis susitarimas ir biudžetas bus įgyvendinami laikantis patikimo 
finansų valdymo, pagrįsto ekonomiškumo, veiksmingumo, efektyvumo, finansinių interesų 
apsaugos, administracinių sąnaudų proporcingumo principais ir laikantis vartotojams patogios 
procedūrų. Institucijos imsis atitinkamų priemonių, ypač numatytų Finansiniame reglamente, kurios 
turėtų būti priimtos pasinaudojant taikinimo procedūra, numatyta 1975 m. kovo 4 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje, laikantis požiūrio, kuris leido pasiekti 
susitarimą 2002 metais.

C. Finansinis programavimas

46. Du kartus per metus, pirmą kartą – gegužės arba birželio mėn. (kartu su preliminariu biudžeto 
projektu pateikiamais dokumentais), o antrą kartą – gruodžio arba sausio mėn. (patvirtinus 
biudžetą), Komisija pateiks išsamų finansinio programavimo dokumentą finansinės struktūros 1A, 2 
(aplinka ir žuvininkystė), 3A, 3B ir 4 išlaidų kategorijoms. Šiame pagal kategorijas, politikos sritis 
ir biudžeto eilutes parengtame dokumente turėtų būti nurodyti:

a) galiojantys teisės aktai, išskiriant daugiametes programas ir metinius veiksmus:

 daugiamečių programų atveju Komisija turėtų nurodyti procedūrą, pagal kurią jos 
buvo priimtos (bendro sprendimo ir konsultavimosi), jų trukmę, orientacines 
sumas ir administracinėms išlaidoms priskirtą dalį;

 metinių veiksmų (bandomųjų projektų, parengiamųjų veiksmų, agentūrų) ir 
veiksmų, finansuojamų pagal Komisijos prerogatyvas, atveju, Komisija turėtų 
pateikti daugiametes sąmatas ir (bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems 
veiksmams) maržas, kurios lieka pagal leistinas maksimalias ribas, nustatytas  
II priedo D dalyje.
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b) rengiami teisės aktų pasiūlymai: tebesvarstomi Komisijos pasiūlymai, nurodyti pagal 
biudžeto eilutes (žemesnio lygio), skyrius ir politikos sritis. Reikėtų sukurti 
mechanizmą, leidžiantį atnaujinti lenteles kiekvieną kartą, kai tik priimamas naujas 
pasiūlymas, kad būtų galima įvertinti jo finansines pasekmes.

Komisija turėtų apsvarstyti būdus, kuriais būtų galima daryti kryžmines nuorodas į finansinio 
programavimo dokumentą kartu su jo teisėkūros programavimo dokumentu, kad būtų galima 
pateikti tikslesnes ir patikimesnes prognozes. Kiekvienam teisės akto pasiūlymui Komisija turėtų 
nurodyti, ar jis yra įtrauktas į gegužės–gruodžio mėn. programą, ar ne. Biudžeto valdymo institucija 
ypač turėtų būti informuojama apie:

a) visus naujus teisės aktus, kurie buvo priimti, tačiau nebuvo įtraukti į gegužės–
gruodžio mėn. dokumentą (nurodant atitinkamas sumas);

b) visus rengiamus teisės aktų pasiūlymus, kurie buvo pateikti, tačiau nebuvo įtraukti į 
gegužės–gruodžio mėn. dokumentą (nurodant atitinkamas sumas);

c) Komisijos metinėje teisėkūros darbo programoje numatytus teisės aktus, nurodant 
veiksmus, kurie, tikėtina, turės finansinių pasekmių (taip/ne).

Prireikus Komisija turėtų nurodyti, kad dėl naujų teisės aktų pasiūlymų gali atsirasti būtinybė 
perprogramuoti.

Remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, kiekvieno šiame susitarime numatyto trišalio 
susitikimo metu reikėtų kritiškai įvertinti rezultatus.

D. Agentūros ir Europos mokyklos

47. Rengdama pasiūlymą dėl naujos agentūros sukūrimo, Komisija įvertins šio veiksmo 
pasekmes atitinkamai biudžeto išlaidų kategorijai. Remdamosi šia informacija ir nepažeisdamos 
teisėkūros procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo 
institucijos įsipareigoja, laikydamosi bendradarbiavimo biudžeto srityje principų, laiku pasiekti 
susitarimą dėl tokios agentūros finansavimo.

Panaši procedūra taikytina, kai numatoma įkurti naują Europos mokyklą.

E. Struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, 
Kaimo plėtros ir Europos žuvininkystės fondų 

patikslinimas atsižvelgiant į jų 
įgyvendinimo aplinkybes

48. Jeigu po 2007 m. sausio 1 d. būtų priimtos naujos programavimo taisyklės, 
reglamentuojančios struktūrinius fondus, Sanglaudos fondą, Kaimo plėtros ir Europos žuvininkystės 
fondus, abi biudžeto valdymo institucijos įsipareigoja Komisijos siūlymu leisti perkelti į vėlesnius 
metus, viršijant atitinkamas išlaidų maksimalias ribas, 2007 metais nepanaudotus asignavimus.

Europos Parlamentas ir Taryba nuspręs dėl Komisijos pasiūlymų dėl nepanaudotų 2007 m. 
asignavimų perkėlimo iki 2008 m. gegužės 1 d. remdamiesi 3 punktu
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F. Naujos finansinės priemonės

49. Institucijos susitaria, kad bendro finansavimo mechanizmo įvedimas yra būtinas siekiant 
sustiprinti Europos Sąjungos biudžeto sverto efektą didinant finansavimo paskatas. 

Jos susitaria skatinti atitinkamų daugiamečių finansinių priemonių, veikiančių kaip katalizatoriai 
valstybės ir privatiems investuotojams, vystymą.

Pateikdama preliminarų biudžeto projektą Komisija praneš biudžeto valdymo institucijai apie 
Europos Investicijų Banko, Europos Investicijų Fondo ir Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Banko finansuojamą veiklą, siekiant skatinti investicijas mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos, transeuropinių tinklų bei mažų ir vidutinių įmonių srityse.
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I PRIEDAS
2007–2013 m. FINANSINĖ STRUKTŪRA

(Mln. EUR, 2004 
m. kainomis)

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Iš viso
2007-2013

1. Tvarus augimas 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b. Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Gamtos išteklių apsauga ir valdymas 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
iš jų: rinkos reguliavimo priemonės ir tiesioginės išmokos 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Laisvė, saugumas ir teisingumas 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Pilietiškumas 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. ES - pasaulinės reikšmės partneris 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administravimas(1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Kompensacijos 419 191 190 800

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI IŠ VISO 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
kaip BNP procentinė dalis 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMAI IŠ VISO 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
kaip BNP procentinė dalis 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Marža 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Nuosavų išteklių maksimali riba, kaip BNP procentinė dalis 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Pensijų išlaidos, įtrauktos atsižvelgiant į šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą, apskaičiuojamos be personalo įmokų į atitinkamus pensijų fondus, 2007–2013 m. laikotarpiui 
taikant 500 mln. EUR ribą 2004 m. kainomis.
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II PRIEDAS

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 
BIUDŽETO SEKTORIUJE

A. Techniškai patikslinus ateinančių finansinių metų finansinę struktūrą, atsižvelgiant į 
Komisijos pateiktą Metinę politikos strategiją ir prieš jai priimant sprendimą dėl preliminaraus 
biudžeto projekto, bus šaukiamas trišalis susitikimas galimiems tų metų biudžeto prioritetams 
aptarti. Jo metu bus deramai įvertintos institucijų galios bei ateinančiais finansiniais metais ir 
vėlesniais metais, kuriuos apima finansinė struktūra, numatoma poreikių kaita. Taip pat bus įvertinti 
nauji elementai, atsiradę sukūrus pradinę finansinę struktūrą, kurie gali turėti reikšmingą ir ilgalaikį 
finansinį poveikį Europos Sąjungos biudžetui.

B. Komisija, pateikdama preliminarų biudžeto projektą, privalomų išlaidų atžvilgiu nustatys:

a) su naujais ir numatomais teisės aktais susijusius asignavimus;

b) asignavimus, atsiradusius dėl galiojusių teisės aktų, parengtų patvirtinus ankstesnių metų 
biudžetą, taikymo.    

Komisija atidžiai įvertins dėl taisyklių taikymo kilusių Bendrijos įsipareigojimų finansinius 
aspektus. Prireikus ji atnaujins savo vertinimus biudžeto sudarymo procedūros metu. Ji pateiks 
biudžeto valdymo institucijai visas deramai pagrįstas priežastis, kurios pastarajai gali būti 
reikalingos.

Komisijai manant esant reikalinga, ji gali pateikti abiem biudžeto valdymo institucijoms ad hoc
pakeitimų raštą, kuriuo prašoma atnaujinti duomenis, kuriais remiantis preliminariame biudžeto 
projekte buvo sudaryta žemės ūkio išlaidų sąmata, ir (arba) pataisyti, remiantis naujausia turima 
informacija apie atitinkamų metų sausio 1 d. galiojančius žuvininkystės susitarimus, sumas ir jų 
paskirstymą tarp asignavimų, įtrauktų į veiklos punktus ir į rezervą, susijusius su tarptautiniais 
žuvininkystės susitarimais.

Šis pakeitimų raštas turi būti nusiųstas biudžeto valdymo institucijai iki spalio mėn. pabaigos.

Jeigu jis pateikiamas Tarybai likus mažiau kaip mėnesiui iki pirmojo svarstymo Europos 
Parlamente, Taryba ad hoc pakeitimų raštą dažniausiai nagrinės per antrąjį biudžeto projekto 
svarstymą.

Dėl to prieš antrąjį biudžeto svarstymą Taryboje abi biudžeto valdymo institucijos bandys 
patenkinti būtinas sąlygas, kad kiekviena iš institucijų pakeitimų raštą patvirtintų per vieną 
svarstymą.

C. 1. Visoms išlaidoms nustatoma taikinimo procedūra.

2. Taikinimo procedūros tikslas: 

a) tęsti diskusijas apie bendras išlaidų tendencijas ir, šiame kontekste, apie bendras 
ateinančių metų biudžeto ypatybes atsižvelgiant į Komisijos preliminarų biudžeto 
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projektą;

b) užtikrinti abiejų biudžeto valdymo institucijų susitarimą dėl:

– B dalies a ir b punktuose nurodytų asignavimų, įskaitant ir ad hoc pakeitimų 
raštu, nurodytu toje pačioje dalyje, siūlomus asignavimus,

– į biudžetą numatomų įtraukti asignavimų neprivalomoms išlaidoms, kaip 
numatyta šio susitarimo 40 punkte, ir

– ypač dėl klausimų, kurių sprendimui šiame susitarime yra nurodyta ši 
procedūra.

3. Procedūra bus pradedama trišaliu susitikimu, surengiamu prieš tiek laiko, kad institucijos 
galėtų pasiekti susitarimą ne vėliau kaip iki Tarybos nustatytos biudžeto projekto patvirtinimo 
dienos.

Šio trišalio susitikimo rezultatams bus surengtas Tarybos ir Europos Parlamento delegacijų, taip pat 
dalyvaujant Komisijai, taikinimas.

Jeigu trišaliame susitikime nenusprendžiama kitaip, taikinimo susitikimas bus surengiamas per 
įprastą tų pačių dalyvių posėdį Tarybos nustatytą biudžeto projekto patvirtinimo dieną. 

4. Prireikus naujas trišalis susitikimas gali būti surengtas prieš pirmąjį svarstymą Europos 
Parlamente, jeigu tai raštu pasiūlo Komisija arba to raštu pareikalauja Europos Parlamento Biudžeto 
komiteto pirmininkas arba Tarybos (Biudžeto) pirmininkas. Ar rengti trišalį svarstymą, institucijos 
nuspręs priėmusios Tarybos biudžeto projektą ir prieš Europos Parlamento Biudžeto komiteto 
balsavimą dėl pakeitimų pirmojo svarstymo metu.

5. Institucijos tęs taikinimą po pirmojo biudžeto svarstymo kiekvienoje iš biudžeto valdymo 
institucijų, kad būtų pasiektas susitarimas dėl privalomų ir neprivalomų išlaidų, o ypač būtų aptartas 
B dalyje minėtas ad hoc pakeitimų raštas.

Šiam tikslui trišalis susitikimas bus surengtas po pirmojo svarstymo Europos Parlamente.

Trišalio susitikimo rezultatai bus aptarti antrajame taikinimo posėdyje, kuris turi būti surengiamas 
likus vienai dienai iki antrojo svarstymo Taryboje.

Jei būtina, diskusijas dėl neprivalomų išlaidų institucijos tęs po antrojo svarstymo Taryboje.

6. Šiuose trišaliuose susitikimuose institucijų delegacijoms vadovaus Tarybos (Biudžeto) 
pirmininkas, Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkas ir už biudžetą atsakingas 
Komisijos narys.

7. Kiekviena biudžeto valdymo institucija imsis visų reikalingų priemonių, kad taikinimo 
procedūros rezultatų būtų laikomasi visos biudžeto sudarymo procedūros metu.

D. Kad Komisija galėtų laiku įvertinti biudžeto valdymo institucijos numatytų pakeitimų, kurie 
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sukurtų naujus arba pratęstų esamus parengiamuosius veiksmus ar bandomuosius projektus, 
įgyvendinamumą, abi biudžeto valdymo institucijos iki birželio mėn. vidurio informuos Komisiją 
apie savo ketinimus šioje srityje, kad pirmoji diskusija galėtų įvykti jau Tarybos pirmojo svarstymo 
taikinimo posėdyje. C dalyje numatyti tolesni taikinimo procedūros žingsniai bei nuostatos dėl 
įgyvendinamumo, minimos šio susitarimo 36 punkte taip pat bus taikomi.

Be to, institucijos bendrą bandomiesiems projektams skirtą asignavimų sumą bet kuriais 
biudžetiniais metais susitaria apriboti iki 40 mln. EUR. Jos taip pat susitaria bet kuriais 
biudžetiniais metais iki 50 mln. EUR apriboti bendrą asignavimų naujiems parengiamiesiems 
veiksmams sumą, o bendrą asignavimų parengiamiesiems veiksmams faktiškai skirtą sumą apriboti 
iki 100 mln. EUR.

________________________
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III PRIEDAS

IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS

1 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJA: Tvarus augimas

1A Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti Neprivalomosios 
išlaidos (NEP)

1B Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti NEP
2 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJA: Gamtos išteklių apsauga ir valdymas NEP

Išskyrus:
Bendrosios žemės ūkio politikos išlaidas, susijusias su rinkos 
priemonėmis ir tiesiogine parama, įskaitant rinkos priemones 
žuvininkystės ir žuvininkystės susitarimų, sudarytų su 
trečiosiomis šalimis, srityse

Privalomos 
išlaidos (PRI)

3 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJA: Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas NEP

3A Laisvė, saugumas ir teisingumas NEP

3B Pilietiškumas NEP
4 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJA: ES – pasaulinės reikšmės partneris NEP

Išskyrus:
Išlaidas dėl tarptautinių susitarimų, kuriuos ES sudarė su 
trečiosiomis šalimis PRI

Įnašus tarptautinėms organizacijoms arba institucijoms PRI

Įnašus į paskolų garantijų fondą PRI
5 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJA: Administravimas NEP

Išskyrus: 
Pensijas ir išeitines pašalpas PRI

Pašalpas ir įvairią pagalbą pasibaigus tarnybai PRI

Teisinės pagalbos išlaidas PRI

Žalos atlyginimą PRI
6 IŠLAIDŲ 

KATEGORIJA: Kompensacijos PRI

________________________
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IV PRIEDAS

DĖL ŽUVININKYSTĖS SUSITARIMŲ 
KILUSIŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMAS

A. Su žuvininkystės susitarimais susijusios išlaidos finansuojamos pagal du punktus, 
priklausančius žuvininkystės politikos sričiai (remiantis biudžeto nomenklatūra, parengta pagal 
veiklos sritis):

a) tarptautiniai žuvininkystės susitarimai (11 03 01);

b) įnašai tarptautinėms organizacijoms (11 03 02).

Visos sumos, susijusios su susitarimais ir protokolais, galiojančiais atitinkamų metų sausio 1 d., bus 
įrašomos eilutėje 11 03 01. Sumos, susijusios su visais naujais arba atnaujinamais susitarimais, 
įsigaliojančiais po konkrečių metų sausio 1 d., bus priskiriamos 40 02 41 02 eilutei – Rezervai. 
Diferencijuoti asignavimai (privalomos išlaidos).

B. II priedo C dalyje numatytos taikinimo procedūros metu Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pateiktu pasiūlymu, sieks susitarti dėl sumos, kuri turi būti įtraukiama į 
biudžeto skyrius ir rezervą.

C. Komisija įsipareigoja nuolat informuoti Europos Parlamentą apie pasirengimą deryboms ir jų 
eigą, įskaitant biudžeto klausimus.

Kalbant apie su žuvininkystės susitarimais susijusią teisėkūrą institucijos įsipareigoja visokeriopai 
stengtis, kad visos procedūros būtų vykdomos kuo greičiau.

Jeigu paaiškėja, kad asignavimai žuvininkystės susitarimams (įskaitant rezervą) yra nepakankami, 
Komisija pateiks biudžeto valdymo institucijai reikiamą informaciją, kad būtų galima trišaliu 
svarstymu (jei reikia, supaprastinta forma) pasikeisti nuomonėmis apie tokią padėtį lėmusias 
priežastis ir priemones, kurių būtų galima imtis laikantis nustatytos tvarkos. Esant būtinybei, 
Komisija pasiūlys atitinkamas priemones.

Kas ketvirtį Komisija biudžeto valdymo institucijai pateiks išsamią informaciją apie galiojančių 
susitarimų įgyvendinimą ir finansines prognozes likusiai metų daliai

________________________
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DEKLARACIJOS

1. KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO VEIKIMO 
ĮVERTINIMO

Taikant Tarpinstitucinio susitarimo 7 punktą Komisija iki 2009 m. pabaigos parengs ataskaitą apie 
Tarpinstitucinio susitarimo veikimą, jei reikalinga, kartu pateikdama atitinkamus pasiūlymus.

2. DEKLARACIJA DĖL TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO 27 PUNKTO

Laikydamasi metinės biudžeto sudarymo procedūros, Komisija biudžeto valdymo instituciją 
informuos apie sumą, kurią galima panaudoti lankstumo priemonei, numatytai Tarpinstitucinio 
susitarimo 27 punkte.

Priimant bet kokį sprendimas mobilizuoti lankstumo priemonę dydžiu, viršijančiu 200 mln. EUR 
reikės priimti sprendimą dėl lėšų perkėlimo.

3. DEKLARACIJA DĖL FINANSINĖS STRUKTŪROS PERŽIŪROS

1. Pagal Europos Vadovų Tarybos išvadas Komisija buvo įpareigota atlikti išsamią  
plačios apimties peržiūrą, apimančią visus ES išlaidų aspektus, įskaitant Bendrą žemės 
ūkio politiką, ir išteklius, įskaitant Jungtinės Karalystės korekciją, ir 2008–2009 m. 
pateikti ataskaitą. Kartu su ta peržiūra turėtų būti atliekamas Tarpinstitucinio susitarimo 
veikimo įvertinimas. Europos Parlamentas dalyvaus atliekant peržiūrą visuose jos 
etapuose vadovaujantis šiomis nuostatomis:

- Komisijai pateikus peržiūros dokumentą, nagrinėjimo etapo metu bus užtikrinama, 
kad su Parlamentu vyks tinkamos diskusijos įprastinio politinio institucijų dialogo 
forma ir kad bus tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento poziciją;

- remdamasi 2005 m. gruodžio mėn. savo išvadomis Europos Vadovų Taryba „gali 
priimti sprendimus visais peržiūroje aptariamais klausimais“. Europos 
Parlamentas dalyvaus žengiant bet kuriuos tolesnius formalius žingsnius pagal 
atitinkamą tvarką bei visapusiškai laikantis jo nustatytų teisių.

2. Konsultacijų ir tolesnių svarstymų, kurių rezultatas – sprendimas atlikti peržiūrą, metu 
Komisija įsipareigoja remtis nuodugniu požiūrių apsikeitimu, kurį ji vykdys kartu su 
Europos Parlamentu analizuodama situaciją. Komisija taip pat pažymi Europos 
Parlamento ketinimą sušaukti konferenciją, kurioje dalyvautų Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų nariai, kad būtų persvarstyta nuosavų išteklių sistema. Ji 
apsvarstys tokios konferencijos rezultatus, kaip indėlį į pirmiau minėtą konsultacijų 
procesą. Laikoma, kad Komisijos pasiūlymai bus teikiami jos pačios atsakomybe.

4. DEKLARACIJA DĖL DEMOKRATINĖS PRIEŽIŪROS IR IŠORĖS VEIKSMŲ 
SUDERINAMUMO

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad egzistuoja įvairių išorės veiksmų 
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priemonių racionalizavimo poreikis. Jos sutinka, kad toks priemonių racionalizavimas, nors ir 
gerinantis Europos Sąjungos veiksmų suderinamumą ir veiksmingumą, neturėtų sumažinti nei 
teisėkūros institucijos (ypač kalbant apie jos politinę strateginių pasirinkimų kontrolę), nei biudžeto 
valdymo institucijos galių. Atitinkamų reglamentų tekste turėtų atsispindėti šie principai ir į juos 
turėtų būti įtraukiamas, kur tai būtina, reikiamos politikos turinys bei orientacinis išteklių 
klasifikavimas bei, kur būtina, nuostata dėl peržiūros, kuria siekiama ne vėliau kaip po trejų metų 
įvertinti reglamento įgyvendinimą.

Pagal bendro sprendimo procedūra priimtus pagrindinius teisės aktus Komisija sistematiškai 
informuos Europos Parlamentą ir Tarybą ir konsultuosis su šiomis institucijomis siųsdama joms 
šalies, regiono ir teminių strateginių dokumentų projektus.

Jeigu Tarpinstitucinio susitarimo apimamu laikotarpiu Taryba nuspręs dėl šalių kandidačių statuso 
suteikimo potencialioms kandidatėms, Komisija peržiūrės ir pateiks Europos Parlamentui ir 
Komisijai orientacinę daugiametę struktūrą pagal reglamento, nustatančio pasirengimo narystei 
paramos priemonę (PNPP), 4 straipsnį, kad būtų atsižvelgta į išlaidų poreikį dėl tokio jų statuso 
pasikeitimo.

Preliminariame biudžeto projekte Komisija nustatys nomenklatūrą, užtikrinančią biudžeto valdymo 
institucijos prerogatyvas išorės veiksmams.

5. KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL DEMOKRATINĖS PRIEŽIŪROS IR IŠORĖS 
VEIKSMŲ SUDERINAMUMO

Komisija įsipareigoja nuolat rengti dialogą su Europos Parlamentu dėl šalies, regiono ir teminių 
strateginių dokumentų projektų ir tinkamai atsižvelgti į Europos Parlamento poziciją įgyvendinant 
šiuos strateginius dokumentus.

Šis dialogas apims diskusijas dėl šalių kandidačių statuso suteikimo potencialioms kandidatėms šio 
Tarpinstitucinio susitarimo apimamu laikotarpiu.

6. DEKLARACIJA DĖL FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS

Peržiūrint Finansinį reglamentą institucijos įsipareigoja gerinti biudžeto vykdymą ir padidinti 
Bendrijos finansavimo matomumą ir naudą piliečiams, nekvestionuojant pažangos, pasiektos 
2002 m. Finansinio reglamento išdėstymu nauja redakcija. Jos taip pat dės visas pastangas, kad 
paskutinio derybų dėl Finansinio reglamento peržiūros ir jo Įgyvendinimo taisyklių etapo metu būtų 
užtikrinta reikiama finansinių interesų apsaugos, administracinių sąnaudų proporcingumo ir 
vartotojams patogių procedūrų pusiausvyra.

Finansinio reglamento peržiūra bus atlikta remiantis pataisytu Komisijos pasiūlymu pasinaudojant
taikinimo procedūra, numatyta 1975 m. kovo 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
jungtinėje deklaracijoje, laikantis požiūrio, kuris leido pasiekti susitarimą 2002 m. Institucijos taip 
pat sieks glaudaus ir konstruktyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kad būtų galima greitai 
priimti Įgyvendinimo taisykles, siekiant supaprastinti finansavimo procedūras, tuo pačiu užtikrinant 
aukšto lygmens Bendrijos finansinių interesų apsaugą. 

Europos Parlamentas ir Taryba yra tvirtai įsipareigoję užbaigti derybas dėl Finansinio reglamento, 
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kad jis galėtų įsigalioti, jeigu tai įmanoma, 2007 m. sausio 1 d.

7. KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS

Peržiūrint Finansinį reglamentą Komisija įsipareigoja:

- pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai, jeigu pasiūlyme dėl teisės akto ji mano esant 
reikalinga nukrypti nuo Finansinio reglamento nuostatų ir nurodyti konkrečias tokios 
būtinybės priežastis;

- užtikrinti, kad įprastiniai teisinio poveikio vertinimai, kuriuos atliekant tinkamai 
atsižvelgiama į subsidiarumo ir proporcingumo principus, būtų atliekami svarbių 
pasiūlymų dėl teisės aktų ir bet kurių esminių jų pakeitimų atveju.

8. DEKLARACIJA DĖL NAUJŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ

Europos Parlamentas ir Taryba kviečia Komisiją ir Europos Investicijų Banką (EIB), atsižvelgiant į 
atitinkamas jų kompetencijos sritis, teikti pasiūlymus:

 atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas, iki 10 mlrd. 
EUR padidinti EIB pajėgumus 2007–2013 m. paskoloms ir garantijoms moksliniams 
tyrimams ir taikomajai veiklai, kad EIB indėlis iki 1 mlrd. EUR būtų iš rezervų  dėl 
rizikos pasidalijimo finansavimo;

 sustiprinti priemones transeuropinių tinklų (TENs) bei mažų ir vidutinių įmonių naudai, 
kad apytikrės paskolų ir garantijų sumos atitinkamai siektų 20 mlrd. EUR ir 30 mlrd. 
EUR, o EIB indėlis atitinkamai būtų iki 0,5 mlrd. EUR iš rezervų (TENs) ir iki 1 mlrd. 
EUR (Konkurencingumas ir Inovacijos).

9. EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL SAVANORIŠKOS MODULIACIJOS

Europos Parlamentas pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
savanoriškos moduliacijos iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms, ir tiesioginių Bendros 
žemės ūkio politikos išmokų Kaimo plėtrai neviršijant 20 proc. bei išlaidų, skirtų rinkos 
reguliavimo priemonėms. Kai šios moduliacijos modalumai bus nustatyti atitinkamuose teisės 
aktuose, Europos Parlamentas įvertins šių nuostatų įgyvendinimo galimybes atsižvelgiant į ES 
principus, kaip antai konkurencijos taisykles ir kt.; šiuo metu Europos Parlamentas neskelbia savo 
pozicijos dėl procedūros rezultatų. Jis mano, kad būtų naudinga įvertinti žemės ūkio bendro 
finansavimo klausimą atsižvelgiant į 2008–2009 m. peržiūrą.

10. KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL SAVANORIŠKOS MODULIACIJOS

Komisija pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadų 62 punktą, pagal kurį 
numatoma, kad valstybės narės gali perkelti papildomas sumas iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo 
priemonėms, ir tiesioginių Bendros žemės ūkio politikos išmokų Kaimo plėtrai, neviršydamos 
20 proc. sumų, kurios susikaupia iš išlaidų, skirtų rinkos reguliavimo priemonėms, bei tiesioginių 
išmokų.
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Nustatydama šio pakeitimo detales atitinkamuose teisės aktuose, Komisija dės pastangas, kad 
savanoriškas pakeitimas būtų įmanomas, tuo pačiu metu dėdama visas pastangas užtikrinti, kad toks 
mechanizmas kiek galima tiksliau atspindėtų pagrindines taisykles, reglamentuojančias kaimo 
plėtros politiką.

11. EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL NATURA 2000

Europos Parlamentas išreiškia savo susirūpinimą dėl 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų 
Tarybos išvadų dėl Bendros žemės ūkio politikos kaimo plėtros išlaidų sumažinimo bei to pasekmių 
bendrai Bendrijos finansuojamai programai Natura 2000. Jis ragina Komisiją įvertinti šių nuostatų 
pasekmes prieš pateikiant naujus pasiūlymus. Europos Parlamentas mano, kad reikėtų nustatyti 
atitinkamą prioritetą Natura 2000 integravimui į struktūrinius fondus ir Kaimo plėtros fondą. Kaip 
viena iš teisėkūros institucijų, jis šiuo metu neskelbia savo pozicijos dėl procedūros rezultato.

12. EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL BENDRO FINANSAVIMO IŠ 
PRIVAČIŲ ŠALTINIŲ IR PVM SIEKIANT SANGLAUDOS AUGIMUI IR UŽIMTUMUI 
SKATINTI

Europos Parlamentas pažymi 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadą dėl N+3
automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisyklės pereinamojo taikymo; Europos Parlamentas 
ragina Komisiją, kad ji, nustatydama šios taisyklės taikymo modalumus atitinkamuose teisės 
aktuose, užtikrintų bendras taisykles bendrajam finansavimui iš privačių šaltinių ir PVM siekiant 
sanglaudos augimui ir užimtumui skatinti.

13. EUROPOS PARLAMENTO DEKLARACIJA DĖL LAISVĖS, SAUGUMO IR 
TEISINGUMO ERDVĖS FINANSAVIMO

Europos Parlamentas mano, kad, pateikdama preliminarų biudžeto projektą, Komisija turėtų 
pateikti išsamią planuojamos veiklos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje sąmatą, o 
tokios veiklos finansavimas turėtų būti aptariamas laikantis Tarpinstitucinio susitarimo 
II priede numatytų procedūrų
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2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo keitimo projekto (2008/2320(ACI)) - Jo Leinen pranešimas (laikina 
versija)

Europos Parlamentas,

a) atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1 , ypač į jo 
25 punktą,

b) atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 
pakeitimo projekto (COM(2008)0834),

c) atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 
pakeitimo projekto2

d) atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

e) atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0509/2008),

i. kadangi Biudžeto komitetas siūlo pritarti pasiūlytam minėtojo 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinio susitarimo pakeitimui,

ii. kadangi pasiūlytas pakeitimas neprieštarauja Sutarčių nuostatoms ar Parlamento darbo tvarkos 
taisyklėms. 

a) pritaria 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (2007–2013) pakeitimui, kuris 
pridedamas prie šio sprendimo;

b) paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)xxxx.
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PRIEDAS
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 

drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projektas

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Bendrijų Komisija,

kadangi:

(1) 1)  Pastaruoju metu besikeičiančios maisto ir pagrindinių produktų kainos kelia nerimą 
visų pirma dėl jų poveikio besivystančioms šalims. Komisija pasiūlė sukurti naują greito 
reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę(1) , o 2008 
m. lapkričio 21 d. įvykusiame taikinimo komiteto posėdyje abi biudžeto valdymo 
institucijos susitarė dalį šios priemonės finansavimo lėšų skirti iš Neatidėliotinos pagalbos 
rezervo.

2) Kadangi likusi Neatidėliotinos pagalbos rezervo suma 2008 m. yra nepakankama maisto 
priemonės išlaidoms padengti, būtina ją padidinti, kad šią maisto priemonę būtų galima 
finansuoti iš šio rezervo.

3) Siekiant reaguoti į šią išskirtinę padėtį, Neatidėliotinos pagalbos rezervas išimties tvarka ir 
tik 2008 m. turėtų būti padidintas iki 479 218 000 EUR dabartinėmis kainomis.

4) Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės ir patikimo finansų valdymo 25 punktas,

SUSITARĖ:

25 punkto pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu: 

„2008 m. ši suma išimties tvarka padidinama iki 479 218 000 EUR dabartinėmis kainomis“
Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu Komisijos vardu
Pirmininkas Pirmininkas Pirmininkas
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2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Sąjungos 
pajėgumų integruoti naujas valstybes nares institucinių aspektų (2006/2226(INI)) - Alexander 
Stubb pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1993 m. birželį Kopenhagoje, 1995 m. gruodį Madride, 1997 m. gruodį 
Liuksemburge, 2003 m. birželį Salonikuose ir 2004 m. gruodį, 2005 m. birželį bei 2006 m. 
birželį Briuselyje vykusių Europos Vadovų Tarybos susitikimų pirmininkaujančių valstybių 
išvadas;

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. plėtros strategijos dokumentą (COM(2005)0561),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai1, 

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl stojimo derybų su Turkija 
pradžios2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos priimtus derybų su Turkija ir Kroatija 
pagrindus, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl apmąstymo laikotarpio, kurioje 
aptariama diskusijų apie Europos Sąjungą įvertinimo struktūra, temos ir aplinkybės3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2005 m. plėtros 
strategijos dokumento4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl tolesnių Europos ateities 
apmąstymų ir analizės laikotarpio veiksmų5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Turkijos pažangos rengiantis 
narystei6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

                                               
1 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
2 OL C 227 E, 2006 9 21, p. 163.
3 OL C 287 E, 2006 11 24, p. 306.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0096.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0263.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0381.
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– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei 
Biudžeto komiteto nuomones (A6-0393/2006),

kadangi

A. 2003 m. birželio 19-20 d. Europos Vadovų Taryba  numatė aiškią europinę Vakarų Balkanų 
šalių perspektyvą, kurios galutinis tikslas – narystė Sąjungoje (Salonikų darbotvarkė),

B. 2005 m. birželio 16-17 d. Europos Vadovų Taryba vėl patvirtino savo įsipareigojimą vykdyti 
Salonikų darbotvarkę ir 2006 m. birželio 15-16 d. dar kartą patvirtino savo ketinimą laikytis 
Pietryčių Europos šalims duotų plėtros pažadų (šalims su kuriomis derybos dėl stojimo jau 
vyksta, t.y. Turkijai ir Kroatijai, šaliai kandidatei Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai (FYROM) ir potencialioms kandidatėms Vakarų Balkanų šalims), kartu 
pabrėždama, jog būtina užtikrinti, kad Sąjunga „po plėtros būtų pajėgi funkcionuoti politiškai, 
finansiškai ir instituciškai“,

C. Taryba 2005 m. spalio 3 d. oficialiai pradėjo stojimo derybas su Turkija ir Kroatija,

D. 2005 m. gruodžio 15-16 d. Europos Vadovų Taryba suteikė šalies kandidatės statusą 
Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai (FYROM),

E. atitikimas visiems Kopenhagos kriterijams nuo 1993 m. buvo stojimo į ES pagrindas ir turėtų 
tokiu likti stojimui ateityje,

F. Kopenhagos kriterijai taip pat atspindi labai svarbų momentą – „Sąjungos gebėjimą priimti 
naujas nares išlaikant Europos integracijos pagreitį“,

G. vis aktyviau diskutuojama apie institucinį Sąjungos pajėgumą integruoti naujas valstybes 
nares, turint mintyje plėtrą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai,

H. savo pirmiau paminėtoje rezoliucijoje dėl 2005 m. plėtros strategijos dokumento Europos 
Parlamentas pakvietė Komisiją iki 2006 m. pabaigos pateikti pranešimą, išdėstantį principus, 
kuriais remiasi Sąjungos integracijos pajėgumai,   

I. 2006 m. birželio 15-16 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad „plėtros tempu turi būti 
atsižvelgiama į Sąjungos integracijos pajėgumus“, bei pasiryžo tų pačių metų gruodį vykdyti 
diskusijas apie „visus tolesnės plėtros aspektus, įskaitant Sąjungos gebėjimą priimti naujas 
nares ir tolesnius plėtros proceso kokybės gerinimo būdus, remdamasi lig šiol sukaupta 
teigiama patirtimi“, remiantis pranešimu „dėl visų svarbių aspektų, susijusių su Sąjungos 
integracijos pajėgumais“, kurį Komisija pateiks kartu su savo metiniu pranešimu dėl plėtros ir 
pasiruošimo narystei proceso,

J. anot Europos Vadovų Tarybos, pranešimas taip pat turėtų „apimti klausimą, kaip piliečiai 
suvokia plėtrą dabar ir ateityje“, ir jame „turėtų būti atsižvelgta į būtinybę tinkamai paaiškinti 
plėtros procesą Sąjungos visuomenei“,

K. 2004 m. gruodžio 16-17 d. Europos Vadovų Taryba Briuselyje pareiškė, kad „stojimo 
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derybos, kurios dar bus pradėtos su tomis kandidatėmis, kurių prisijungimas galėtų turėti 
žymių finansinių pasekmių, gali būti pradėtos tik nustačius Finansinę programą laikotarpiui 
nuo 2014 m. kartu su galimomis iš to sekančiomis finansinėmis reformomis“,  

L. sąvoka „pajėgumas integruoti“ aprėpia uždavinį parengti ES priimti naujas nares; šis 
uždavinys kol kas lieka neišspręstas, ypač po Sutarties dėl Konstitucijos atmetimo 
Prancūzijoje ir Olandijoje, nes pastaroji sutartis būtų sudariusi sąlygas Europos Sąjungai 
veikti efektyviai ir demokratiškai, išliekant finansinių išteklių iššūkiui, kurį dar reikės 
išspręsti,

M. turint mintyje ateities plėtrą tęsiamos diskusijos dėl vadinamojo Sąjungos „absorbcijos 
pajėgumo“,

N. Komisijos pirmininkas, kalbėdamas Europos Parlamente, pareiškė, kad prieš kiekvieną 
būsimą plėtrą turi būti priimtas institucinis susitarimas ir išreiškė viltį, kad institucinis 
susitarimas, kurį numatė 2006 m. birželio 15-16 d. Europos Vadovų Taryba, bus pasiektas iki 
2008 m. pabaigos, o tai leistų Sąjungai laikytis savo įsipareigojimų šalims, su kuriomis ji 
vykdo derybas ir kurioms ji atvėrė stojimo perspektyvą,

O. institucinis tokio pobūdžio susitarimas labiausiai reikalingas siekiant palaikyti Europos 
integracijos impulsą, kaip 1993 m. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Kopenhagoje metu 
pareiškė valstybių ir vyriausybių vadovai,  

1. pabrėžia, kad plėtra sustiprino Sąjungą, paskatino jos ekonomikos augimą, padidino jos 
svarbą pasaulyje ir paskatino naujų ES politikos sričių raidą;

2. primena, kad sąvoka „absorbcijos pajėgumas“ pirmą kartą formaliai pavartota 1993 m., kai 
Europos Vadovų Taryba Kopenhagoje pripažino, jog šalia politinių ir ekonominių kriterijų, 
kuriuos šalys kandidatės turi atitikti norėdamos įstoti į Sąjungą, „Sąjungos gebėjimas priimti 
naujas nares išlaikant Europos integracijos pagreitį“ taip pat yra „svarbi aplinkybė 
atsižvelgiant į bendrus Europos Sąjungos ir šalių kandidačių interesus“;

3. primena, kad nors kiekviena Sąjungos plėtra lėmė jos institucinės, politinės ir finansinės 
sąrangos pokyčius, tokie pokyčiai nebuvo pakankami norint išsaugoti Sąjungos sprendimų 
priėmimo proceso efektyvumą;

4. mano, kad sąvoka „absorbcijos pajėgumas“ ne visiškai tiksliai perteikia idėją, kurią siekiama 
išreikšti, juolab kad ES jokiu būdu „neabsorbuoja“ savo narių, ir todėl siūlo, kad šis 
išsireiškimas būtų pakeistas išsireiškimu „pajėgumas integruoti“, kuris tiksliau atspindi tikrąją 
reikšmę;

5. pabrėžia, kad „pajėgumas integruoti“ nėra naujas šalims kandidatėms taikomas kriterijus, o 
sąlyga siekiant plėtros bei gilinant Europos integracijos procesą; atsakomybė gerinti savo 
„pajėgumą integruoti“ priskiriama Sąjungai, o ne šalims kandidatėms; 

6. mano, kad sąvoka „pajėgumas integruoti“ reiškia tai, kad po plėtros:

- Europos institucijos bus pajėgios tinkamai funkcionuoti ir veiksmingai bei 
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demokratiškai priimti sprendimus taikydamos savo konkrečias procedūras,

- Sąjungos finansiniai ištekliai bus pakankami, kad po plėtros ji galėtų atitinkamai 
finansuoti savo veiklos sritis,

- Sąjunga gebės sėkmingai vystyti savo politikos sritis ir pasiekti savo politinius tikslus 
siekiant vykdyti jos politinio pobūdžio projektus;

7. mano, kad siekdama užtikrinti pajėgumą integruoti Sąjunga turi nuspręsti dėl reformų, kurias 
reikia įgyvendinti prieš bet kokią ateities plėtrą, taikymo srities ir turinio; jų įvertinimas turi 
būti vykdomas pagrindiniais plėtros proceso etapais atsižvelgiant į galimą poveikį, kuris turės 
įtakos valstybių narių instituciniams, finansiniams ir sprendimų priėmimo pajėgumams;

8. pripažįsta, kad Sąjunga dabartiniu metu susiduria su sunkumais vykdydama savo 
įsipareigojimus Pietryčių Europos šalims, nes jos dabartinės institucinės, finansinės ir 
politinės struktūros dar nepritaikytos kitiems plėtros etapams ir jas būtina patobulinti,

Instituciniai integracinio pajėgumo aspektai

9. pabrėžia, kad prieš bet kurią plėtrą ateityje būtina atlikti Sąjungos reformas, kad būtų galima 
dirbti efektyviau, skaidriau ir demokratiškiau; todėl rengiantis bet kokiai būsimai plėtrai 
reikės įvykdyti šias reformas: 

a) priimti naują balsavimo kvalifikuota dauguma sistemą, kuri palengvintų Tarybos 
gebėjimą priimti sprendimus;

b)  iš esmės padidinti sričių, kurioms taikomas balsavimas kvalifikuota dauguma, skaičių;

c) iš esmės išplėsti Europos Parlamento dalyvavimo lygiomis teisėmis su Taryba 
galimybes priimant sprendimus biudžeto ir teisėkūros srityse;

d) pakeisti pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai rotacijos sistemą;

e) sukurti užsienio reikalų ministro postą;

f) toliau modifikuoti Komisijos sudėtį plečiant tai, kas buvo nustatyta Nicos sutartimi; 

g) sustiprinti Komisijos pirmininko (-ės) vaidmenį ir sutvirtinti jo (jos) demokratinį 
teisėtumą, patikint jį rinkti Europos Parlamentui;

h) išplėsti Teisingumo Teismo jurisdikciją įtraukiant visas Sąjungos veiklos sritis, įskaitant 
pagarbos pagrindinėms teisėms stebėseną; 

i) nustatyti priemones, pagal kurias nacionaliniai parlamentai būtų įtraukti į Sąjungos 
veiklos tikrinimą;

j) pagerinti lankstumo nuostatas, atsižvelgiant į padidėjusią tikimybę, kad ne visos 
valstybės narės tuo pačiu metu nori ar gali vykdyti tam tikrų sričių politiką;
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k) pakeisti Sutarties pakeitimo procedūrą siekiant ją supaprastinti, padaryti efektyvesne, 
sutvirtinti jos demokratinį pobūdį ir padidinti skaidrumą;

l) panaikinti „ramsčių struktūrą“ ir pakeisti ją vienu subjektu, turinčiu vientisą struktūrą ir 
juridinio asmens statusą;

m) priimti išlygą, pagal kurią valstybėms narėms būtų leidžiama išstoti iš Europos 
Sąjungos;

n) aiškiai apibrėžti vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga, taip pat ir Sąjungos tikslus;
o) aiškiai apibrėžti Sąjungos kompetencijos sritis ir principus, kuriais ji vadovaujasi 

veikdama, bei jos santykius su valstybėmis narėmis;

p) padaryti skaidresne Sąjungos sprendimų priėmimo procedūrą, o būtent – viešai tikrinti 
Tarybos veiklą, kai ši atlieka vienos iš teisėkūros institucijų darbą teisės aktų leidybos 
srityje;

q) aiškiai apibrėžti ir supaprastinti priemones, kuriomis naudodamasi Sąjunga veikia savo 
kompetencijos srityse;

Atkreipia dėmesį, kad visos reformos jau egzistuoja Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, o jos 
įsigaliojimas leistų išsiplėtusiai Sąjungai tinkamai funkcionuoti, bei užtikrintų jos sugebėjimą 
veiksmingai ir demokratiškai priimti sprendimus; 

Kiti svarbūs pajėgumo integruoti aspektai

10. pabrėžia, kad be būtinų institucinių reformų dėl būsimos Sąjungos plėtros reikės pertvarkyti 
kitus svarbius jos struktūros aspektus:

a) patvirtinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją bei patobulinti valstybių narių 
solidarumo politiką; 

b) peržiūrėti finansinę programą, įskaitant finansavimo sistemą, siekiant pritaikyti ją prie 
naujų išsiplėtusios Sąjungos poreikių, remiantis 2007–2013 m. finansinės programos 
„išsamia, plačios apimties peržiūra“, jau suplanuota 2008 ir 2009 m., atsižvelgiant į 
2005 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Politinių iššūkių ir biudžeto 
lėšų išsiplėtusioje Sąjungoje 2007-2013 m.1 ir 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo2 nuostatas;

c) iš naujo nustatyti keleto sričių politiką – kai kurios iš jų nustatytos prieš 50 metų – taip,
kad  būtų galima įgyvendinti Lisabonos strategiją, padidinti ES gebėjimą veikti 
tarptautiniu mastu ir pritaikyti ją prie naujų iššūkių, su kuriais daug didesnė ir daug 
įvairesnė Sąjunga susiduria globaliame pasaulyje; 

                                               
1 OL C 124 E, 2006 5 25, p. 373.
2 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
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d) suaktyvinti Europos kaimynystės politiką, kuri būtų tinkama priemonė kuriant 
naudingus dvišalius ryšius su tomis Europos šalimis, kurios šiuo metu neturi greito 
įstojimo perspektyvų, nes neatitinka narystės sąlygų arba nusprendė neprisijungti;

11. pabrėžia, kad reformos turi būti vykdomos kartu su pastangomis stiprinti visuomenės 
pritarimą plėtrai, ir primena Europos politinių lyderių atsakomybę aiškinti visuomenei plėtros 
ir Europos suvienijimo tikslus bei abišalius privalumus; remia Komisijos pastangas panaudoti 
„įvairius kelius informuojant apie plėtros politiką bei kovojant su akivaizdžiai klaidingu 
supratimu“, kaip tvirtinama pirmiau minėtame 2005 m. plėtros strategijos dokumente; 

12. be to, pakartoja, kad visi ES sprendimai priimti naują valstybę narę yra priimami 
vadovaujantis procedūra, turinčia nemažai apsauginių priemonių, o būtent – visų valstybių 
narių vienbalsiu sprendimu pradėti ir baigti stojimo derybas, Europos Parlamento pritarimu ir 
visų valstybių atliekamu kiekvienos stojimo sutarties ratifikavimu;

13. atkreipia dėmesį, kad bet kokiu atveju valstybių narių vyriausybių atliekamas stojimo sutarties 
pasirašymas reiškia, kad tos vyriausybės visapusiškai įsipareigoja atitinkamai veikti 
siekdamos užtikrinti, kad Sutarties ratifikavimo procesas pasibaigtų sėkmingai, vadovaujantis 
kiekvienoje šalyje galiojančia procedūra; 

14. mano, kad Europos Parlamento pritarimas, kuris būtinas, kai Taryba nori veikti 
vadovaudamasi ES Sutarties 49 straipsniu dėl naujų valstybių narių prisijungimo, turėtų būti 
taikomas tiek sprendimui dėl derybų pradžios, tiek ir dėl jų pabaigos;

Išvados

15. dar kartą pakartoja savo įsipareigojimą, susijusį su plėtra – istorinę galimybę užtikrinti taiką, 
saugumą, stabilumą, demokratiją ir teisinę valstybę, taip pat ekonomikos augimą ir gerovę 
Europoje; pakartoja savo įsitikinimą, kad plėtra privalo būti vykdoma kartu su Sąjungos 
gilinimu, jeigu nebus pakenkta Europos integracijos proceso tikslams;  

16. pabrėžia, kad Sąjunga turi būti pajėgi laiku pritaikyti savo institucines, finansines ir politines 
struktūras, kad būtų išvengta su tuo susijusio nenumatyto vėlavimo priimti šalis kandidates, 
kai bus pripažinta, kad jos tenkina visus Kopenhagos kriterijus;

17. dar kartą patvirtina, kad Nicos sutartimi nesuteikiama atitinkamo pagrindo būsimiems plėtros 
etapams;

18. pakartoja, kad pritaria Konstitucinei sutarčiai, kurioje jau dabar siūloma sprendimų dėl 
daugelio ES būtinų reformų, siekiant įvykdyti duotus su plėtra susijusius įsipareigojimus, ir 
kuri sudaro akivaizdžią gilinimo ir plėtros santykių išraišką, bei perspėja, kad bet koks 
bandymas skatinti įgyvendinti atskiras konstitucinio paketo dalis gali kelti grėsmę bendram 
kompromisui, kuris yra jos pagrindas; 

19. atkreipia dėmesį į 2006 m. birželio 15-16 d. Europos Vadovų Tarybos nustatytą grafiką, skirtą
rasti konstitucinės krizės sprendimą vėliausiai iki antrojo 2008 m. pusmečio;
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20. pakartoja savo įsipareigojimą kaip galima greičiau ir bet kokiu atveju dar iki tol, kol Sąjungos 
piliečiai bus pakviesti atiduoti savo balsus per 2009 m. Europos rinkimus, pasiekti 
konstitucinį sprendimą Europos Sąjungai, kad Sąjunga galėtų laikytis savo įsipareigojimų 
šalių kandidačių atžvilgiu bei būtų pasiruošusi priimti jas kaip valstybes nares;

°

° °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams 
ir vyriausybėms, Turkijos, Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, 
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Juodkalnijos vyriausybėms ir parlamentams, 
laikinosioms Kosovo savivaldos institucijoms ir Jungtinių Tautų misijai Kosove.
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4. Atstovaujamoji demokratija
A. Politinės partijos
- 2006 m. kovo 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos politinių 

partijų (2005/2224(INI)) - Jo Leinen pranešimas 228

- 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, 
reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo 
taisyklių (2007/0130(COD)) - Jo Leinen pranešimas 234

Priedas: 2007 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB)Nr. 1524/2007 iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, 
reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų 
finansavimo taisyklių 235

- 2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
Finansinio reglamento, projekto (2007/0820(CNS)) - Jo Leinen pranešimas 243

B. Europos Parlamento sudėtis
- 2007 m. spalio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos 

Parlamento sudėties (2007/2169(INI)) - Alain Lamassoure / Adrian Severin 
pranešimas 244

1 priedas: Europos Vadovų Tarybos sprendimo, nustatančio 
Europos Parlamento sudėtį, projektas 248
2 priedas: Deklaracijos dėl protokolo Nr. 10 dėl laikinųjų 
nuostatų (I antraštinė dalis. Nuostatos, susijusios su Europos 
Parlamentu) 2 straipsnio projektas 250

- 2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 
6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, 
naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento 
rinkimus (2006/0277(CNS)) - Andrew Duff pranešimas 251
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2006 m. kovo 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos politinių partijų 
(2005/2224(INI)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsnį, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 4 
dalį,

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-46 straipsnio 4 dalį,

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. lapkričio 4 d. reglamentą (EB) Nr. 
2004/2003 dėl Europos masto politinių partijų veiklą reglamentuojančių nuostatų ir jų 
finansavimo taisyklių1 (toliau – Reglamentas), ypač į jo 12 straipsnį,

- atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Biurui dėl partijų 
finansavimo Europos lygmeniu pagal Biuro 2004 m. kovo 29 d. sprendimo, kuriuo 
numatomos Reglamento vykdymo nuostatos, 15 straipsnį2,

- atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0042/2006),

A. kadangi tolesnė piliečių ir demokratinės Europos Sąjungos plėtra yra būtina sąlyga norint, kad 
piliečiai pritartų tolesniems Europos integracijos žingsniams, ir todėl Europos demokratijos 
diegimas turi būti didžiausias prioritetas, 

B. kadangi politinės partijos, įskaitant Europos politines partijas, vaidina esminį vaidmenį 
kuriant Europos politinę erdvę ir yra naudingos demokratijai Europos lygmeniu, 

C. kadangi politinės partijos vaidina svarbų vaidmenį skatindamos demokratines vertybes, pvz., 
laisvę, toleranciją, solidarumą ir lyčių lygybę,

D. kadangi norint išsamiau perteikti Europos ateitį, būtinas platesnis dialogas su piliečiais, ir kai 
to siekiama, Europos politinės partijos turi vaidinti esminį vaidmenį, 

E. kadangi daugelyje Sąjungos valstybių politinės partijos dėl savo atliekamų politinės 
informacijos rengimo ir valios formavimo užduočių remiamos iš valstybinių lėšų,

F. kadangi politinės grupės susibūrė į Europos politines partijas ir kadangi jų veikla 
finansuojama iš Bendrijos lėšų,

                                               
1 OL L 297, 2003 11 15, p. 1.
2 Dokumentas PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. kadangi viešas Europos partijų finansavimas Europos Sąjungos lygmeniu grindžiamas 
Sutarties 191 straipsniu,

H. kadangi Europos politinėms partijoms neleidžiama taupyti dotacijų išmokų ar savo išteklių; ir 
kadangi, jeigu partijos balanse yra teigiamas finansinis rezultatas (pelnas), perteklinė suma 
atskaitoma iš galutinės dotacijos,

I. kadangi šiuo Reglamentu žengtas pirmasis žingsnis kuriant Europos politinių partijų teisinį 
pagrindą,

J. kadangi politinės partijos pateikė nemažai pageidavimų, susijusių su būsimu partijų 
finansavimo įforminimu Europos lygmeniu1;

K. kadangi Europos Parlamento generalinis sekretorius pristatė pranešimą apie Reglamento 
taikymą,

L. kadangi Reglamente pagal viešąjį partijų finansavimą neketinama Europos politinėms 
partijoms apsunkinti arba padaryti neįmanomu lėšų kaupimą iš nuosavų pajamų (labdaros, 
nario mokesčio, atlyginimų už atliktas paslaugas) ir kad joms paprasčiausiai draudžiama iš 
šios finansinės paramos sukaupti perteklių biudžetinių metų pabaigoje,

M. kadangi Europos politinės partijos, kaip ir kitos pelno arba ne pelno organizacijos, rengdamos 
savo ilgalaikius planus privalo užsitikrinti tam tikrą minimalų finansinį saugumą, be kita ko, 
todėl, kad turi vykdyti savo ilgalaikius įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams ir rangovams,

N. kadangi pagal dabartines nuostatas Europos politinėms partijoms neteikiama jokių finansinių 
garantijų ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui; kadangi partijoms skiriamos dotacijos 
kiekvienais metais nustatomos iš naujo ir jos visiškai priklauso nuo to, kiek partijų kreipiasi 
dėl pripažinimo ir kiek Europos Parlamento narių partija vienija; kadangi minėtos dotacijos 
atskirais metais gali labai skirtis, jeigu atsirastų naujų politinių partijų ar pasikeistų Europos 
Parlamento narių, priklausančių partijoms, skaičius,

O. kadangi pastaruoju metu dvi naujos partijos kreipėsi dėl pripažinimo ir pateikė Europos 
Parlamentui prašymus skirti dotaciją – taip Europos politinių partijų skaičius išaugo nuo 8 iki 
10,

P. kadangi esamomis sąlygomis partijos finansiškai labai priklausomos nuo Europos Parlamento, 
nes gali užtikrinti, kad vykdys savo ilgalaikius įsipareigojimus, tik tuo atveju, jeigu 
Parlamentas užtikrins tolygų dotacijų srautą,

Q. kadangi esamomis sąlygomis Europos politinės partijos neskatinamos veiksmingai naudoti 
finansinių išteklių, nes iš tikrųjų nėra jokių paskatų taikyti ekonominio efektyvumo principus 
tvarkant savo išlaidas;

R. kadangi Europos politinės partijos yra įpareigotos pateikti metinį biudžetą, skirstomą į 

                                               
1 2005 m. birželio 1 d. bendras Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 

Bayrou ir Ruttelli raštas Europos Parlamento pirmininkui.
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penkias kategorijas; kadangi šio biudžeto struktūrą nustato Europos Parlamentas;

S. kadangi standartinės formos Susitarimo dėl dotacijos tarp Europos Parlamento ir Europos 
politinių partijų1 I.3.3 straipsnyje perkėlimas iš vienos biudžeto eilutės (kategorijos) į kitą 
negali viršyti 20  atitinkamoje eilutėje (kategorijoje) nurodytos sumos,

T. kadangi, ribojant lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą, Europos politinėms 
partijoms trukdoma keisti savo politinius prioritetus metų laikotarpiu,

U. kadangi Europos politinės partijos jau gali turėti juridinį statusą, kuris nustatomas pagal 
partijos įsikūrimo šalyje turimo juridinio asmens statuso pobūdį; kadangi vienos partijos 
renkasi pagal Belgijos įstatymus veikiančios ne pelno organizacijos juridinį statusą, o kitos –
tarptautinės ne pelno organizacijos juridinį statusą,

V. kadangi atotrūkis tarp Europos politinėms partijoms ir Europos institucijoms taikomų 
mokestinių nuostatų ir toliau išlieka labai didelis,

W. kadangi Reglamentu Europos Parlamentui buvo pavesta paskelbti pranešimą apie Reglamento 
taikymą ir šiame pranešime atkreipti dėmesį į galimus pokyčius, 

Politinė informacija

1. pažymi, kad radosi praraja tarp daugelio piliečių ir Europos institucijų ir tai įvyko tarp kitko 
dar ir todėl, kad iki šiol trūko politinio bendravimo ir informacijos apie Europos politiką;

2. yra tikras, kad Europos politinės partijos turi peraugti visuomeninių organizacijų ribas ir tapti 
gyvybingais visuose visuomenės sluoksniuose įsitvirtinusiais Europos politikos veikėjais; 
kurie stengiasi siekdami ne tik to, kad piliečiai aktyviai dalyvautų Europos rinkimuose, bet ir 
kad visuose kituose baruose jie prisidėtų prie europinio politinio gyvenimo;

3. mano, kad Europos politinės partijos atspindi Europos viešuomenės formavimą ir išraišką, o 
be šito negalima tolesnė Europos Sąjungos raida;

4. pabrėžia būtinybę, kad Europos politinių partijų finansavimo nuostatos taptų tikru Europos 
partijų statutu, kuriame būtų nustatytos jų teisės ir pareigos bei suteikta galimybė įgyti 
juridinio asmens statusą, pagrįstą Bendrijos teise, ir kuris padėtų išplėsti įtaką valstybėse 
narėse; ragina, kad jo Konstitucinių reikalų komitetas patikrintų Europos politinių partijų 
Europos statuto klausimą teisiniu ir mokesčių požiūriu ir parengtų konkrečius su tuo 
susijusius pasiūlymus;

5. primygtinai reikalauja, kad į šį Statutą būtų įtrauktos nuostatos dėl individualios narystės 
partijose Europos lygiu, jų vadovybės, kandidatų iškėlimo ir rinkimų rengimo, partijos 
suvažiavimų ir susirinkimų įgaliojimų ir paramos;

                                               
1 2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento Biuro sprendimo 2 priedas su Reglamento (EB) Nr. 

2004/2003 įgyvendinančiomis priemonėmis (OL C 155, 2004 6 12, p. 1).
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Patirtis ir racionalizaciniai pasiūlymai

6. prašo Komisijos peržiūrint Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 išnagrinėti galimybę įtraukti 
Europos politinių partijų finansavimo iš Bendrijos biudžeto nuostatas, kurios nėra pagrįstos 
Finansinio reglamento VI antraštinės dalies I skyriuje numatytų dotacijų sąvoka, turint 
mintyje, kad ši sąvoka neapima specifinių politinių partijų bruožų; 

7. pažymi, kad siekiant Reglamento panaikinimo buvo pateikti trys skundai, kuriuos Pirmos 
instancijos teismas 2005 m. liepos 11 d. atmetė kaip nepagrįstus, tačiau vienas iš tų sprendimų 
buvo apskųstas;

8. džiaugiasi, kad nuo Parlamento kadencijos pradžios po 2004 m. birželio mėn. rinkimų į 
Europos Parlamentą susikūrė aštuonios Europos politinių partijų sąjungos iš valstybių narių ir 
pagal Reglamento nuostatas buvo finansiškai remiamos;

9. pažymi, kad iš 2004 m. biudžeto 4 648 000 EUR finansinės paramos skirstymas prasidėjo 
2004 m. birželio 18 d. kvietimu teikti pasiūlymus ir buvo užbaigtas Biuro 2005 m. liepos 6 d. 
sprendimu dėl finansinės paramos galutinio nustatymo, laikantis reglamento;

10. su pasitenkinimu pažymi, kad personalo įdarbinimo atžvilgiu visos Europos lygmens politinės 
partijos labai atsižvelgė į lygių moterų ir vyrų galimybių principą, ir ragina jas užtikrinti, kad 
būtų geriau atstovaujama moterims ir vyrams kandidatų sąrašuose ir tarp išrinktų narių; 

11. pažymi, kad Europos Sąjungos 2005 m. biudžete partijoms finansuoti numatoma 8,4 milijonai 
EUR, kuriuos Biuras pagal Reglamentu numatytą paskirstymo tvarką padalijo aštuonioms 
paraiškas pateikusioms partijoms;

12. atsižvelgia į tai, kad 2004 m. Europos politinėms partijoms už technines paslaugas, kurias 
joms pagal Reglamentą už atlygį suteikė Europos Parlamentas, t. y. sales, technikų darbą ir 
ypač vertėjų paslaugas, buvo pateikta sąskaitų iš viso už 20 071 EUR;

13. remdamasis ligšioline praktine patirtimi ir atsižvelgdamas į biudžeto teisines nuostatas mano, 
kad būtini šie finansavimo sistemos pokyčiai:

a) paraiškų procedūra Reglamente numatyta tik bendrais bruožais. Siekiant išvengti 
nereikalingų paraiškų pateikėjų sąnaudų, turėtų būti du paramos skyrimo etapai: iš 
pradžių, pirmuoju etapu, turėtų būti nuspręsta, ar pateikusi paraišką partija iš esmės 
atitinka paramos sąlygas, o antruoju etapu turėtų būti nustatytas paramos lėšų dydis;

b) lėšų išmokėjimo tvarka ne geriausiai dera prie gavėjo darbo pobūdžio. Ją reikėtų 
pakeisti taip, kad aštuoniasdešimt procentų finansinės paramos būtų išmokama 
pasirašius finansavimo susitarimą, o likutis – pasibaigus biudžetiniams metams, pagal 
gavėjo atskaitomybę;

c) siekiant suteikti gavėjui didesnį finansinio planavimo tikrumą ir kartu laikantis 
Finansiniu reglamentu numatytų privalomų biudžeto principų, kasmet biudžeto 
pasiūlymus teikiantys organai Biuras ir Biudžeto komitetas kadencijos pradžioje turėtų 
susitarti dėl daugiamečio finansinio plano ir dėl kiekvienos partijos pradinio įnašo (15 
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proc. nuo bendro biudžeto) bei dėl papildomo kiekvieno šiai partijai priklausančio 
Europos Parlamento nario įnašo (85 proc. nuo bendro biudžeto), nes taip kuriant naują 
partiją būtų numatytas ir lankstumas;

d) Europos politinėms partijoms reikia sukurti sąlygas, kad jos galėtų planuoti finansus 
ilgam laikui. Todėl būtina, kad nuosavas, ypač paaukotas ir surinktas iš narystės įnašų, 
lėšas, kurios viršija nustatytą 25 proc. nuosavomis lėšomis finansuojamų išlaidų dalį, 
jos galėtų panaudoti atidėjimams formuoti;

e) atliekant šiuo metu galiojančią Finansinio reglamento patikros procedūrą arba keičiant 
Reglamentą turi būti siekiama ribotai taikyti išimtį, kuri leistų finansiniais metais skirtą 
25 proc. lėšų dalį panaudoti pirmą kitų metų ketvirtį;

f) sustabarėjęs finansinių lėšų skirstymas į penkias kategorijas ir lėšų tarp šių kategorijų 
perkėlimo ribojimas neatitinka Europos partijų poreikių. Taigi finansavimo susitarimą 
taip pakeisti reikėtų todėl, kad didesnę lėšų dalį būtų galima perkelti į kitas kategorijas 
su sąlyga, kad šios procedūros administracinės sąnaudos būtų kuo mažesnės;

g) be to, turėtų būti sudaryta galimybė lanksčiai traktuoti partijų pateikiamas metų darbo 
programas, kad partijos galėtų atitinkamai reaguoti ir į nenumatytus savo politinės 
veiklos įvykius;

h) siekiant, kad finansavimas būtų efektyvus, reikėtų partijų galutinių ataskaitų pateikimo 
terminą nukelti į ateinančių metų gegužės 15 dieną;

j) norint pasiekti, kad Europos politinės partijos sustiprėtų kaip Europos demokratijos 
proceso dalyvės, ir turint galvoje kartu su plėtra didėjančius jų politinės veiklos 
reikalavimus (vertimo, kelionių išlaidas ir t. t.), pageidautina deramai didinti tolesnę 
politinių partijų finansinę paramą;

14. derėtų pamąstymų apie Europos Sąjungos ateitį laikotarpiu apsvarstyti ir šiuos klausimus:

a) kaip galima būtų paremti Europos politinius fondus siekiant papildyti Europos politinių 
partijų politinės informacijos rengimo ir švietėjišką veiklą? Parlamentas ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymus šiuo klausimu; 

b) kaip galima būtų apipavidalinti Europos partijų Europos rinkimams rengiamus 
europinius sąrašus siekiant skatinti kurti Europos politinę viešuomenę;

c)  kokią įtaką Europos politinės partijos galėtų turėti referendumams Europos klausimais, 
Europos Parlamento rinkimams ir Komisijos pirmininko rinkimams;

d) kaip galima būtų pasitelkti ir paremti Europos politinių jaunimo organizacijų ir judėjimų 
vaidmenį, kuris yra nepakeičiama priemonė ugdant ir formuojant europinę savimonę bei 
jaunosios kartos europinę tapatybę; Parlamentas rekomenduoja iš atitinkamo komiteto, 
Europos politinių partijų ir politinių partijų jaunimo organizacijų atstovų sukurti vidaus 
darbo grupę, kuri per vienus metus biurui parengtų pranešimą apie politinių partijų 
jaunimo organizacijų vaidmenį ir geriausią būdą juos remti dabar arba pagal būsimąjį 
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statutą;

°
°     °

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl 
reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių 
(2007/0130(COD)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0364),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 191 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0202/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei 

Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A6-0412/2007),
1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina biurą ištirti būdus, kuriais būtų galima Europos politinei partijai suteikti trijų mėnesių 
pereinamąjį laikotarpį, kad tokia partija galėtų papildyti savo narių skaičių tuo atveju, jei per 
finansinius metus jos narių skaičius nukrito žemiau iš dalies pakeistame reglamente nustatytos 
ribos;

3. ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį 
pakeisti kitu tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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PRIEDAS

2007 M. GRUODŽIO 18 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1524/2007

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines 
partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 191 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [1],

kadangi:

(1) (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 [2] 12 straipsniu 
nustatoma, kad Europos Parlamentas paskelbia šio reglamento taikymo ataskaitą, taip pat 
prireikus nurodydamas, kaip būtų galima iš dalies keisti finansavimo sistemą.

(2) 2006 m. kovo 23 d. rezoliucijoje dėl Europos politinių partijų [3] Europos Parlamentas 
išdėstė nuomonę, kad atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo 2003 m. įsigaliojus Reglamentui (EB) 
Nr. 2004/2003, jis kai kuriais atžvilgiais turėtų būti patobulintas, siekiant pagrindinio tikslo 
– pagerinti tų politinių partijų ir su jomis susijusių fondų finansavimo padėtį.

(3) Turėtų būti išdėstytos finansinės paramos Europos politiniams fondams nuostatos, nes su 
Europos politinėmis partijomis susiję Europos politiniai fondai gali savo veikla palaikyti ir 
remti Europos politinių partijų tikslus, ypač prisidėdami prie diskusijų Europos viešosios 
politikos ir Europos integracijos klausimais, taip pat veikdami kaip naujų idėjų, analizės ir 
politikos pasirinkimo galimybių katalizatoriai. Kaip ir Europos politinių partijų atveju, ši 
finansinė parama turėtų būti teikiama pagal Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skyrių, 
pavadintą "Parlamentas".

(4) Svarbiu tikslu išlieka užtikrinti kiek įmanoma gausesnį piliečių dalyvavimą demokratiniame 
Europos Sąjungos gyvenime. Šiame kontekste ypatingą vaidmenį, skatindamos jaunimo 
susidomėjimą Europos Sąjungos politine sistema ir didindamos konkrečias žinias apie ją, 
gali turėti politinės jaunimo organizacijos, aktyviai remiančios jaunimo dalyvavimą 
demokratinėje veikloje Europos lygmeniu.

(5) Siekiant pagerinti Europos politinių partijų finansavimo sąlygas kartu jas skatinant užtikrinti 
deramą ilgalaikį finansinį planavimą, turėtų būti patikslinti minimalūs bendro finansavimo 
reikalavimai. Tokio paties lygio bendro finansavimo turėtų būti reikalaujama ir Europos 
politiniams fondams.

(6) Siekiant toliau stiprinti ir remti europinį Europos Parlamento rinkimų pobūdį, turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto gaunami asignavimai taip pat 
gali būti naudojami Europos politinių partijų vykdomoms Europos Parlamento rinkimų 
kampanijoms finansuoti, laikantis sąlygos, kad jais tiesiogiai arba netiesiogiai 
nefinansuojamos nacionalinės politinės partijos arba kandidatai. Politinės partijos Europos 



PE423.766 236/370 DV\779820LT.doc

LT

lygmeniu veikia Europos Parlamento rinkimų kontekste ypač siekdamos išryškinti šių 
rinkimų europinį pobūdį. Tačiau, atsižvelgiant į Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą 
rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėto prie Tarybos sprendimo 
76/787/EAPB, EEB, Euratomas [4] 8 straipsnį, Europos Parlamento rinkimų išlaidų 
finansavimas ir apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje reglamentuojami nacionalinėmis 
nuostatomis. Nacionalinė teisė taip pat taikoma nacionalinių rinkimų ir referendumų 
išlaidoms

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis 

Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 keičiamas taip:
1) 2 straipsnis papildomas šiais punktais:

„4) Europos politinis fondas – subjektas arba subjektų tinklas, turintis juridinio asmens 

statusą valstybėje narėje ir susijęs su Europos politine partija, ir kuris, 

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tikslus bei pagrindines vertybes, savo veikla 

remia bei papildo Europos politinės partijos tikslus, visų pirma vykdydamas tokias 

užduotis:

– diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos proceso 

klausimais stebėjimas, analizavimas ir indėlis į jas,

– su Europos viešosios politikos klausimais susijusios veiklos plėtojimas, pvz., 

pagrindinių suinteresuotųjų šalių, įskaitant jaunimo organizacijas ir kitus 

pilietinės visuomenės atstovus, seminarų, mokymų, konferencijų ir studijų 

tokiais klausimais organizavimas ir rėmimas,

– tos pačios rūšies subjektų bendradarbiavimo plėtojimas siekiant skatinti 

demokratiją,

– buvimas nacionalinių politinių fondų, mokslininkų ir kitų svarbių veikėjų 

bendradarbiavimo Europos lygmeniu pagrindu;

5) Finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tai dotacijos pagal Reglamento 

(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 [*****] (toliau – Finansinis reglamentas) 108 

straipsnio 1 dalį.

__________
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* 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 
2002 9 16, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9)“;

2) 3 straipsnyje vienintelė dalis tampa 1 dalimi ir įterpiamos šios dalys:

„2. Europos politinis fondas tenkina tokias sąlygas:

a) turi būti susijęs su viena iš Europos politinių partijų, pripažįstamų pagal 1 dalį, 

tos partijos patvirtinimu;

b)  turi būti juridinis asmuo valstybėje narėje, kurioje jis įsikūręs. Tai atskiras nuo 

Europos politinės partijos, su kuria fondas susijęs, juridinis asmuo;

c) turi, visų pirma savo programoje ir veikloje, laikytis principų, kuriais remiantis 

sukurta Europos Sąjunga, t. t. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms 

ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų;

d) jis nesiekia pelno;

e) jis turi geografijos požiūriu proporcingai sudarytą valdymo organą.

3) Remdamasi šiuo reglamentu kiekviena Europos politinė partija ir Europos politinis 

fondas pagal nacionalinę teisę patys apibrėžia savo santykių ypatumus, įskaitant 

tinkamą tiek Europos politinio fondo, tiek Europos politinės partijos, su kuria jis 

susijęs, kasdieninės veiklos ir valdymo struktūrų atskyrimo laipsnį“.

3) 4 straipsnis keičiamas taip:

a) 2 dalies a punktas keičiamas taip:

„a) dokumentais, įrodančiais, kad pareiškėjas atitinka 2 ir 3 straipsniuose 

nustatytas sąlygas;“

b) pridedamos šios dalys:

„4. Europos politinis fondas gali prašyti finansavimo iš bendrojo Europos 

Sąjungos biudžeto tik per Europos politinę partiją, su kuria jis susijęs.

5. Finansavimas Europos politiniam fondui skiriamas remiantis jo sąsaja su 

Europos politine partija, laikantis 10 straipsnio 1 dalies nuostatų. Tokiu būdu 

skirtoms lėšoms taikomi 9 ir 9a straipsniai.
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6. Europos politiniam fondui skirtos lėšos naudojamos tik jo veiklai pagal 2 

straipsnio 4 dalį finansuoti. Jokiu būdu jų negalima naudoti rinkimų arba 

referendumų kampanijoms finansuoti.

7. 1 ir 3 dalys Europos politiniams fondams taikomos mutatis mutandis vertinant 

prašymus dėl finansavimo iš Europos Sąjungos biudžeto“.

4) 5 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4. 2 dalis Europos politiniams fondams taikoma mutatis mutandis.

5. Jeigu Europos politinė partija, su kuria susijęs Europos politinis fondas, netenka savo 

statuso, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą nebefinansuojamas.

6. Jeigu Europos Parlamentas nustato, kad nebetenkinama nei viena iš 3 straipsnio 2 

dalies c punkto sąlygų, tas Europos politinis fondas pagal šį reglamentą 

nebefinansuojamas“.

5) 6, 7 ir 8 straipsniai pakeičiami taip:

„6 straipsnis

Su finansavimu susijusios pareigos

1. Europos politinė partija ir Europos politinis fondas:

a) kasmet skelbia savo pajamas ir išlaidas bei pateikia turto ir įsipareigojimų 

ataskaitą;

b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno 

rėmėjo gautų sumų, viršijančių 500 EUR per metus ir kiekvienam donorui, 

sąrašą.

2. Europos politinė partija ir Europos politinis fondas nepriima:

a) anoniminių dovanojamų lėšų;

b) dovanojamų lėšų iš Europos Parlamento politinių grupių biudžetų;

c)  dovanojamų lėšų iš tokių įmonių, kurioms tiesioginę ar netiesioginę 

dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai 

ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių 

įmonių veiklą;
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d) dovanojamų lėšų, viršijančių 12000 EUR per metus vienam rėmėjui, iš bet 

kokių fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus c punkte minimas įmones, ir 

laikantis 3 ir 4 dalių nuostatų;

e) dovanojamų lėšų iš trečiosios šalies valdžios institucijų, įskaitant tokias 

įmones, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti 

viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų 

veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą.

3. Priimtini nacionalinių politinių partijų, kurios yra Europos politinės partijos narės, 

arba nario (fizinio asmens) įnašai Europos politinei partijai. Nacionalinių politinių 

partijų arba fizinių asmenų įnašai Europos politinei partijai negali viršyti 40 % tos 

Europos politinės partijos metinio biudžeto.

4. Priimtini nacionalinių politinių fondų, kurie yra Europos politinio fondo nariai, ir 

Europos politinių partijų įnašai Europos politiniam fondui. Tokie įnašai neturi viršyti 

40 % Europos politinio fondo metinio biudžeto ir neturi kilti iš finansavimo, kurį 

gauna Europos politinė partija pagal šį reglamentą iš Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto.

Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.

7 straipsnis

Draudimas finansuoti

1. Europos politinių partijų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai 

naudojamos kitoms politinėms partijoms, visų pirma nacionalinėms partijoms ar 

kandidatams, finansuoti. Tokias nacionalines politines partijas ir kandidatus ir toliau 

reglamentuoja nacionalinės taisyklės.

2. Europos politinių fondų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto arba bet kurio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos 

Europos arba nacionalinėms politinėms partijoms ar kandidatams arba 

nacionaliniams fondams finansuoti.

8 straipsnis

Išlaidų pobūdis
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Nepažeidžiant politinių fondų finansavimo, asignavimai, gauti iš Europos Sąjungos 

bendrojo biudžeto pagal šį reglamentą, gali būti naudojami tik išlaidoms, tiesiogiai 

susijusioms su tikslais, išdėstytais 4 straipsnio 2 dalies b punkte minimoje politinėje

programoje.

Į tokias išlaidas įeina administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su technine parama, 

susitikimais, tyrimais, tarptautiniais renginiais, studijomis, informacija ir leidiniais.

Į šias Europos politinių partijų išlaidas taip pat gali įeiti Europos politinių partijų vykdomų 

kampanijų finansavimas vykstant Europos Parlamento rinkimams, kuriuose jos dalyvauja, 

kaip reikalaujama pagal 3 straipsnio 1 dalies d punktą. Pagal 7 straipsnį šie asignavimai 

negali būti naudojami tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti nacionalinėms partijoms arba 

kandidatams.

Šios išlaidos nenaudojamos referendumų kampanijoms finansuoti.

Tačiau pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise 8 straipsnį, visų Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių partijų ir 

kandidatų rinkimų išlaidų finansavimas ir apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje 

nustatomi laikantis nacionalinių nuostatų.“

6) 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1. Asignavimai Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams 

finansuoti nustatomi pagal kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą ir naudojami 

remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Šio reglamento įgyvendinimo tvarką nustato leidimus duodantis pareigūnas.

2. Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas ir jo nuvertėjimas vertinami laikantis nuostatų, 

taikomų institucijoms, kaip nustatyta Finansinio reglamento 133 straipsnyje.

3. Pagal šį reglamentą suteikiamo finansavimo kontrolė vykdoma remiantis Finansiniu 

reglamentu ir jo įgyvendinimo nuostatomis.

Kontrolė taip pat vykdoma remiantis kasmetiniu išorės ir nepriklausomo audito 

atliekamu sertifikavimu. Per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos 

šis sertifikavimas perduodamas Europos Parlamentui.“

7) Įterpiamas šis straipsnis:
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„9a straipsnis

Skaidrumas

Europos Parlamentas bendrai paskelbia savo tinklavietės skirsnyje, sukurtame šiuo tikslu, 

toliau išvardytus dokumentus:

– metinę ataskaitą su lentele, kurioje nurodomos kiekvienų finansinių metų, kuriais

buvo mokamos dotacijos, sumos, išmokėtos kiekvienai Europos politinei partijai ir 

kiekvienam Europos politiniam fondui,

– - Europos Parlamento ataskaitą, susijusią su šio reglamento taikymu ir finansuota 

veikla, kaip nurodoma 12 straipsnyje,

– - nuostatas dėl šio reglamento įgyvendinimo.“.

8) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gaunamas finansavimas neviršija 85 % 

Europos politinės partijos arba politinio fondo išlaidų, kurios yra tinkamos 

finansuoti. Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai“. 

9) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Vertinimas

Europos Parlamentas paskelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą iki 

2011 m. vasario 15 d. Ataskaitoje prireikus nurodoma, kaip būtų galima iš dalies keisti 

finansavimo sistemą“.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šio reglamento nuostatos taikomos dotacijoms, kurios skiriamos Europos politinėms partijoms nuo 
2008 finansinių metų.

Visos Europos politinių fondų paraiškos finansavimui 2008 finansiniams metams pagal Reglamento 
(EB) Nr. 2004/2003 4 straipsnio 4 dalį taikomos tik toms tinkamoms išlaidoms, kurios patirtos po 
2008 m. rugsėjo 1 d.

Deramai savo paraiškas dėl dotacijos 2008 metams pateikusios Europos politinės partijos gali iki 
2008 m. kovo 28 d. pateikti papildomą paraišką finansavimui, remdamosi šiuo reglamentu 
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padarytais pakeitimais ir, jei tinka, pateikti paraišką dotacijai, skirtai su ta politine partija siejamam 
Europos politiniam fondui. Europos Parlamentas patvirtina tinkamas įgyvendinimo priemones.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento, projekto (2007/0820(CNS)) - Jo Leinen 
pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (14320/2007),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0364),

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 
dėl bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomo Finansinio reglamento1,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų 
finansavimo taisyklių2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 279 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C6-0411/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto laišką (A6-
0465/2007),

1. pritaria Tarybos reglamento projektui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 

1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
2 OL L 297, 2003 11 15, p. 1.
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2007 m. spalio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento sudėties 
(2007/2169(INI)) - Alain Lamassoure / Adrian Severin pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl Tarpvyriausybinės konferencijos 
(TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis)1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-20 straipsnio 2 
dalį ir į šios Sutarties 34 protokolą2,

– atsižvelgdamas į  2007 m. birželio 21–22 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkavimo išvadas3,

– atsižvelgdamas į sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos 
steigimo sutartį, projekto (Reformų sutarties)4 1 straipsnio 15 punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0351/2007),

A. kadangi 2007 m. birželio 21–22 d. Europos Vadovų Taryba paragino Europos Parlamentą iki 
2007 m. spalio mėn. pateikti iniciatyvos projektą dėl sprendimo, nustatančio būsimąją 
Europos Parlamento sudėtį, kaip numatyta 34 protokole, priimtame 2004 m. 
Tarpvyriausybinėje konferencijoje,

B. kadangi 2009–2014 m. kadencijos vietų paskirstymas šiuo metu nustatytas 2005 m. balandžio 
25 d. akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų ir 
sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 9 straipsnio 2 dalyje,  

C. kadangi Reformų sutarties projekte siūloma iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartį 
(naujas [9a] straipsnis), sukuriant naują Europos Parlamento sudėties nustatymo procedūrą, 
pagal kurią būtų numatyta bendra 750 vietų riba, taip pat maksimalus 96 ir minimalus 6 
vienai valstybei narei skiriamų vietų skaičius bei mažėjančio proporcingumo principas,

D. kadangi mažėjančio proporcingumo principas sutartyje nėra numatytas ir reikėtų jį apibrėžti 
aiškiau ir objektyviau, siekiant juo remtis kaip gaire visais atvejais, kai Europos Parlamente iš
naujo skirstomos vietos,

E. kadangi pirminėje teisėje įteisinus šioje rezoliucijoje apibrėžtą mažėjančio proporcingumo 
principą būtų galima naudoti kaip kriterijų įvertinant, ar kompetentingų institucijų sprendimas 
dėl Europos Parlamento sudėties nustatymo buvo priimtas laikantis galiojančių taisyklių,  

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328.
2 OL C 310, 2004 12 16, p.1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 TVK 1/1/07, 2007 m. spalio 5 d.
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F. kadangi Teisingumo Teismas netgi galėtų bausti bet kokį to principo pažeidimą, 

G. kadangi dabartinėmis aplinkybėmis svarbu užtikrinti, kad nė vienai valstybei narei 
priklausančių vietų skaičius nesumažėtų dar labiau nei po paskutiniojo plėtros etapo,

H. kadangi šiame etape nereikėtų atsižvelgti į būsimą plėtrą, apie kurią negalima spręsti iš anksto 
ir į kurios padarinius bus galima deramai atsižvelgti rengiant su ja susijusius stojimo aktus, 
laikinai peržengiant 750 vietų ribą, kaip buvo padaryta paskutiniosios plėtros metu,

I. kadangi aiški, išsami ir skaidri sistema taip pat turi prisitaikyti, be naujų esminių derybų, 
ateityje keičiantis valstybių narių gyventojų skaičiui,

J. kadangi teisingas, išsamus ir ilgalaikis vietų paskirstymas Europos Parlamente bus 
reikalingas siekiant padidinti gyventojų atstovavimo demokratinį legitimumą ir sudarys 
sąlygas Europos Parlamentui atlikti savo vaidmenį bei dalyvauti Europos visuomenės 
nuomonės formavimo ir teisėkūros procese,

K. kadangi, atsižvelgiant į dabartinį vietų skaičių Europos Parlamente, atrodo tinkama ir 
pateisinama, kad vietų skaičius, kuris turi būti numatytas 2009 m. renkamam Europos 
Parlamentui, bus taikomas pereinant nuo dabartinės sistemos į stabilesnę, mažėjančiu 
proporcingumu paremtą sistemą,  

1. pritaria Europos Vadovų Tarybos ketinimui nedelsiant pasiekti politinį susitarimą, leidžiantį 
pakoreguoti Europos Parlamento sudėtį taip, kad ji atitiktų naujosios sutarties raidę ir dvasią, 
ir įteisinti tą susitarimą nedelsiant po naujosios sutarties įsigaliojimo, likus pakankamai laiko 
iki 2009 m. Europos Parlamento rinkimų;

2. mano, kad demografiniu požiūriu tikroviškesnis ir Europos pilietybę geriau atspindintis 
naujosios Europos Parlamento sudėties apibrėžimas padidins Europos Parlamento 
demokratinį legitimumą tuo metu, kai jis turės vykdyti pagal naująją sutartį jam patikėtus 
padidėjusius įgaliojimus;

3. pažymi, kad Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akte numatyta Europos Parlamento sudėtis bet
kuriuo atveju turės būti keičiama iš karto po to, kai įsigalios Reformų sutartis; 

4. pažymi, kad Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnio redakcijoje, įtrauktoje į Reformų 
sutarties projektą, pateikiamos gairės, kuriose nustatyta bendra 750 vietų riba, maksimalus 96 
vietų skaičius daugiausia gyventojų turinčioms valstybėms narėms ir minimalus 6 vietų 
skaičius mažiausiai gyventojų turinčioms valstybėms narėms bei nustatytas Europos piliečių 
atstovavimo principas, pagrįstas mažėjančiu proporcingumu, tačiau tiksliau tas terminas 
neapibrėžtas;

5. pažymi, kad minėto [9A] straipsnio nuostatos sudaro sąlygas sujungti efektyvumo principą, 
Parlamento narių skaičiaus ribą nustatant taip, kad įstatymų leidybos institucija vis dar galėtų 
atlikti savo vaidmenį, pliuralizmo principą, siekiant, kad būtų atstovaujama pagrindinėms 
kiekvienos valstybės narės politinėms kryptims, ypač daugumai ir opozicijai, ir solidarumo 
principą, kuriuo vadovaudamosi daugiau gyventojų turinčios valstybės sutiktų, kad joms būtų 
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atstovaujama ne taip gerai kaip mažiau gyventojų turinčioms valstybėms;

6. mano, kad mažėjančio proporcingumo principas reiškia, jog santykis tarp kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų skaičiaus turėtų kisti 
atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičių taip, kad kiekvienas daugiau 
gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys atstovautų daugiau piliečių nei 
mažiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys, ir atvirkščiai, bet kad 
nė viena mažiau gyventojų turinti valstybė narė neturėtų daugiau vietų Europos Parlamente 
nei daugiau gyventojų turinti valstybė narė; 

7. pabrėžia, kad dėl to, jog valstybės narės nėra pakankamai suderinusios pilietybės sąvokos, 
iškilus klausimui dėl kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus tenka remtis Europos 
Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostatas) pateiktais duomenimis, kuriais remiasi Europos 
Sąjungos Taryba, kai ji, kvalifikuota dauguma priimdama sprendimą, turi patikrinti bendrą 
Europos Sąjungos gyventojų skaičių; 

8. mano, kad šiuo Europos integracijos proceso metu nė vienai valstybei narei nederėtų siūlyti 
Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartyje valstybėms narėms suteikto vietų skaičiaus 
sumažinimo, išskyrus Reformų sutarties mandate numatytą daugiausia gyventojų turinčiai 
valstybei narei – Vokietijai – suteiktų vietų skaičiaus sumažinimą nuo 99 iki 96;

9. taip pat mano, kad dabartinėmis sąlygomis, iki būsimų plėtros etapų, kurių datų kol kas 
neįmanoma numatyti, nederėtų mažinti Europos Parlamento vietų skaičiaus ir sykiu 
atstovavimo Europos piliečiams;

10. todėl siūlo, kad vietos būsimajame Europos Parlamente būtų skirstomos remiantis tuo, kad 
bendras Parlamento narių skaičius yra 750, ir mano, kad būsimųjų plėtros etapų metu ši riba
galės būti laikinai, kol pasibaigs kadencija, peržengiama, kaip buvo padaryta įstojus 
Bulgarijai ir Rumunijai, vėliau, rengiantis kitiems po plėtros etapo vyksiantiems rinkimams į 
Europos Parlamentą, bendrai peržiūrint vietų paskirstymą;

11. primena, kad ateityje Teisingumo Teismas galėtų bausti, jei būtų nesilaikoma šioje 
direktyvoje apibrėžto mažėjančio proporcingumo principo, po to, kai teisės aktas, kuriame 
apibrėžiama Europos Parlamento sudėtis, taptų antrinės teisės aktu, kurio nuostatos turėtų 
derėti su sutartyje nustatytomis ribomis ir principais;  

12. ragina Tarpvyriausybinę konferenciją į deklaraciją (kuri turėtų būti pridėta prie šios 
Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto) dėl Europos Sąjungos sutarties [9a] 
straipsnio 2 dalies redakcijos, įtrauktos į Reformų sutarties projektą, įtraukti prie šios 
rezoliucijos priedu Nr. 1 pridėtą Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento 
sudėties projektą, jei jis bus formaliai patvirtintas minėto [9a] straipsnio 2 dalyje numatyta 
tvarka tuoj pat po Reformų sutarties įsigaliojimo; taip pat įsipareigoja nedelsdamas veikti iš 
karto po Reformų sutarties įsigaliojimo; ragina Europos Vadovų Tarybą, vos tik įsigaliojus 
Reformų sutarčiai ir pagal jos nuostatas, įgyvendinti minėtą deklaraciją siekiant sudaryti 
sąlygas valstybėms narėms iš anksto patvirtinti būtinas nacionalines nuostatas dėl Europos 
Parlamento 2009–2014 m. kadencijos rinkimų organizavimo;

13. ragina minėto Europos Vadovų Tarybos sprendimo projekto 3 straipsnyje numatytą 
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persvarstymą laikyti galimybe apsvarstyti technines ir politines galimybes atsižvelgti ne į 
gyventojų skaičių, kurį kasmet patvirtina Eurostatas, bet į Europos piliečių skaičių; todėl 
ragina savo atstovus Tarpvyriausybinėje konferencijoje perduoti konferencijai deklaracijos, 
susijusios su protokolo Nr. 10 dėl laikinųjų nuostatų projekto 2 straipsniu (I antraštinė dalis. 
Nuostatos, susijusios su Europos Parlamentu), projektą, pridėtą prie šios rezoliucijos priedu 
Nr. 2, ir ragina konferencijos dalyvius tą deklaraciją pridėti prie konferencijos baigiamojo 
akto;

14. atkreipia dėmesį į politinę priklausomybę tarp naujojo vietų paskirstymo pagal mažėjančio 
proporcingumo principą ir bendro Europos Sąjungos institucijų reformų paketo, visų pirma 
„dvigubos daugumos“ principo apibrėžiant daugumą Taryboje (Europos Sąjungos sutarties 
[9c] straipsnio 4 dalies redakcija, įtraukta į  Reformų sutarties projektą), ir Komisijos sudėties 
(minėtos sutarties [9d] straipsnio 5 dalis), ir pabrėžia, kaip svarbu, kad šis reformų procesas 
būtų darnus, tuo pat metu pripažįstant savitą kiekvienos institucijos teisinį pobūdį; sutinka, 
kad nors balsų daugumos sistemos Taryboje ir Komisijos sudėties reformos neturi įsigalioti 
iki 2014 m., naujoji vietų paskirstymo Europos Parlamente tvarka turėtų įsigalioti 2009 m.; 
vis dėlto pasilieka sau teisę įvertinti Europos Vadovų Tarybos sprendimą pagal ES sutarties 
[9a] straipsnį dėl naujo vietų paskirstymo Europos Parlamente atsižvelgiant į Reformų 
sutartyje numatytą ES institucijų reformų pobūdį;

15. suprasdamas, kad tokiu būdu siūlant Europos Parlamento sudėtį objektyviai taikomos 
Reformų sutarties projekto nuostatos, tačiau ateityje teks atlikti pakeitimus siekiant spręsti 
ilgesniu laikotarpiu, ypač būsimųjų plėtros etapų metu, iškilsiančias naujas problemas; mano, 
kad vykdant šią būsimąją reformą būtinai reikėtų pašalinti visus galimus dėl istorinių 
priežasčių atsiradusius netolygumus; 

16. siūlo Europos Vadovų Tarybai, likus pakankamai laiko iki kiekvienų naujų Europos 
Parlamento rinkimų, kartu su Europos Parlamentu apsvarstyti gyventojų skaičių siekiant 
parengti pagrindą skaičiavimui;

17. siūlo, atsižvelgiant į tai, apsvarstyti galimybę dalį Europos Parlamento narių išrinkti pagal 
tarpvalstybinius sąrašus; mano, kad tai padėtų rinkimų debatams suteikti tikrą Europos 
dimensiją, ypač siekiant užtikrinti pagrindinį vaidmenį Europos politinėms partijoms; 

18. dar kartą tvirtina, kad šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su Reformų sutarties įsigaliojimu; 
mano, kad jei šios sutarties ratifikavimas nebūtų baigtas iki 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų, turėtų būti ir toliau taikoma galiojančiose sutartyse numatyta vietų paskirstymo 
tvarka;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir minėtąjį Konstitucinių reikalų komiteto 
pranešimą Tarpvyriausybinei konferencijai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir Komisijai 
bei šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams..
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1 PRIEDAS
Europos Vadovų Tarybos sprendimo, nustatančio Europos Parlamento sudėtį, projektas

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutarties 2 dalies [9A] straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1) Pageidautina nedelsiant priimti Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnio 2 dalies antroje 
pastraipoje numatytą sprendimą, siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms patvirtinti būtinas 
nacionalines nuostatas dėl Europos Parlamento 2009–2014 m. kadencijos rinkimų organizavimo.

(2) Šiame sprendime privaloma laikytis minėtojo straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų 
kriterijų, t. y. bendras Europos Sąjungos piliečių atstovų skaičius neviršija septynių šimtų 
penkiasdešimties Europos Parlamento narių, o atstovavimas užtikrinamas laikantis mažėjančio 
proporcingumo, nustatant minimalią šešių narių ribą valstybei narei ir nė vienai valstybei narei 
nesuteikiant daugiau kaip devyniasdešimt šešių vietų.

(3) Šiuo metu nereikėtų atsižvelgti į galimos būsimosios plėtros padarinius, į kuriuos bus galima 
atsižvelgti rengiant su šia plėtra susijusius stojimo aktus, laikinai peržengiant septynių šimtų 
penkiasdešimties vietų ribą, kaip buvo padaryta Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą 
metu,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Mažėjančio proporcingumo principas, nustatytas Europos Sąjungos sutarties [9a] straipsnyje, 
taikomas taip:
– minimalus ir maksimalus sutartyje nustatytas vietų Europos Parlamente skaičius turi būti iki 

galo išnaudotas siekiant užtikrinti, kad jis kuo geriau atspindėtų valstybių narių gyventojų 
skaičių;

– kuo daugiau gyventojų šalyje, tuo daugiau vietų Parlamente jai priklauso;
– kuo daugiau gyventojų šalyje, tuo didesniam jų skaičiui atstovauja kiekvienas tos šalies 

Europos Parlamento narys. 

2 straipsnis
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Pagal 1 straipsnį nustatomas toks kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų atstovų į Europos 
Parlamentą skaičius, kuris įsigalioja nuo 2009–2014 m. kadencijos pradžios:

Belgija 22
Bulgarija 18
Čekijos Respublika 22
Danija 13
Vokietija 96
Estija   6
Graikija 22
Ispanija 54
Prancūzija 74
Airija 12
Italija 72
Kipras   6
Latvija   9
Lietuva 12
Liuksemburgas   6
Vengrija 22
Malta   6
Nyderlandai 26
Austrija 19
Lenkija 51
Portugalija 22
Rumunija 33
Slovėnija   8
Slovakija 13
Suomija 13
Švedija 20
Jungtinė Karalystė 73

3 straipsnis

Šis sprendimas persvarstomas likus pakankamai laiko iki Europos Parlamento 2014–2019 m. 
kadencijos pradžios, siekiant sukurti sistemą, pagal kurią būtų sudarytos sąlygos ateityje prieš 
kiekvienus naujus Europos Parlamento rinkimus objektyviai, pagal 1 straipsnyje apibrėžtą 
mažėjančio proporcingumo principą, perskirstyti valstybių narių vietas, atsižvelgiant į tinkamai 
nustatytą galimą valstybių narių skaičiaus padidėjimą ir jų gyventojų demografines tendencijas. 

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje,  

Europos Vadovų Taryba
Pirmininkas
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2 PRIEDAS
Deklaracijos dėl protokolo Nr. 10 dėl laikinųjų nuostatų (I antraštinė dalis. Nuostatos, susijusios su Europos 

Parlamentu) 2 straipsnio projektas

Nepažeisdama Europos Vadovų Tarybos sprendimo, nustatančio Europos Parlamento sudėtį 2009–
2014 m. kadencijoje, konferencija ragina Parlamentą pateikti pasiūlymą dėl jo narių rinkimo 
tiesiogine visuotine rinkimų teise, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 190 
straipsnio 1 dalyje, kurioje „piliečių“ sąvoka apibrėžiama tiksliau nei Europos Sąjungos sutarties 9a 
straipsnio 2 dalyje. Šį pasiūlymą reikėtų pateikti likus pakankamai laiko iki 2014 m. rinkimų.
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2007 m. rugsėjo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl išsamių 
priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės 
piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus 
(2006/0277(CNS)) - Andrew Duff pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0791),
– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą (COM(2006)0790)1,

– atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis 
tiesiogine visuotine rinkimų teise2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, 
reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių3,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos4 39 straipsnį,
– atsižvelgdamas į EB sutarties 19 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą 

dėl konsultacijos (C6-0066/2007),
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6-0267/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;
2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

                                               
1 2004 m. Europos rinkimai. Komisijos ataskaita dėl Europos Sąjungos piliečių dalyvavimo 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje (Direktyva 93/109/EB) ir dėl rinkimų priemonių (Sprendimas 
76/787/EEB, iš dalies pakeistas Sprendimu 2002/772/EB, Euratomas).

2 OL L 278, 1976 10 8, p. 5.
3 OL L 297, 2003 11 15, p. 1.
4 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 
nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas.

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 
nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas. Europos 
Sąjungos pilietybė visiems ES piliečiams 
užtikrina vienodas teises, neatsižvelgiant į 
tai, ar jų gimimo ir gyvenamoji vieta yra 
pačioje ES, ar trečiojoje šalyje. Todėl 
Bendrijos institucijos privalo atidžiai 
stebėti, ar Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems ne savo valstybėje narėje,
užtikrinamos galimybės naudotis savo 
teisėmis per Europos Parlamento rinkimus. 

Pakeitimas 2
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Dėl didėjančio žmonių judumo 
kertant vidines Sąjungos sienas labiau 
reikia užtikrinti visiškai perkeliamas 
demokratines teises ir Europos 
Parlamento, ir vietos rinkimų atveju, taip 
pat reikia užtikrinti, kad piliečiai 
neprarastų savo demokratinių teisių dėl 
to, jog gyvena ne savo valstybėje narėje.

Pakeitimas 3
2 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) Pastarasis draudimas yra griežtesnis 
nei būtina, norint užtikrinti, kad Sąjungos 
piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai naudojasi savo teise būti 
kandidatais. Valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra spręsti, ar leisti būti kandidatu 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje per 
tuos pačius rinkimus, o politinėms 
partijoms turėtų būti palikta spręsti, ar 
skatinti tokį buvimą kandidatu daugiau 
nei vienoje vietoje.
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Pakeitimas 4
2 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2b) 1976 m. rugsėjo 20 d. Akte dėl 
Europos Parlamento narių rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 
teise1 numatyta, kad tais atvejais, kurie 
nereglamentuojami pirminėje teisėje, 
rinkimų teisei taikomos nacionalinės 
nuostatos; be to, pirminėje teisėje aiškiai 
draudžiamas balsavimas kelis kartus, 
tačiau nereglamentuojamas buvimo 
kandidatu keliose vietose klausimas.
––––––
1 OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Aktas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 
sprendimu 2002/772/EB, Euratomas 
(OL L 283, 2002 10 21, p. 1.).

Pakeitimas 5
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Teisės būti kandidatu atėmimo 
privalomas pripažinimas gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje yra papildoma 
naudojimosi ta teise sąlyga, kurios 
nenumato nei EB sutarties 19 straipsnio 
2 dalies raidė, nei dvasia. Gyvenamosios 
vietos valstybė narė turėtų turėti teisę 
nustatyti, ar iš asmens būtų buvusi tomis 
pačiomis sąlygomis ir taip pat atimta teisė 
būti kandidatu per rinkimus pagal tos 
valstybės nacionalinę teisę, taip pat pati 
spręsti, ar pripažinti kilmės valstybėje 
taikomą teisės atėmimą.

Pakeitimas 6
3 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3b) Taryba neturėtų siekti daugiau, nei 
siekiama pirminės teisės nuostatose, o 
„išsamios priemonės“, numatytos 
Direktyvoje 93/109/EB pagal EB sutarties 
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19 straipsnio 2 dalies sąlygas, turėtų 
apimti tik tai, kas būtinai reikalinga 
norint suteikti galią dviem numatomoms 
teisėms, t. y. teisei balsuoti ir teisei būti 
kandidatu per rinkimus ne savo 
valstybėje, be to, „išsamiomis 
priemonėmis“ neturėtų būti įvedama kitų 
naudojimosi tomis teisėmis sąlygų, nei 
numatyta gyvenamosios vietos valstybės 
teisėje, arba šios sąlygos papildomos.

Pakeitimas 7
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Turėtų būti panaikintas reikalavimas 
kandidatams pateikti šią pažymą, ją 
keičiant atitinkamu į oficialią deklaraciją, 
kurią kandidatai turi pateikti, įtraukiamu 
pareiškimu.

(5) Turėtų būti panaikintas reikalavimas 
kandidatams pateikti šią pažymą, ją 
keičiant atitinkamu į oficialią deklaraciją, 
kurią kandidatai turi pateikti, įtraukiamu 
neprivalomu pareiškimu.

Pakeitimas 8
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Priimančiosios valstybės narės turėtų 
būti įpareigotos pranešti valstybei narei 
apie šią deklaraciją, kad būtų galima 
užtikrinti, jog Bendrijos kandidatui iš 
tikrųjų nebuvo atimta tokia teisė kilmės 
valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas 9
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Todėl keitimasis informacija turėtų būti 
panaikintas, tačiau turėtų būti išlaikytas 
įpareigojimas rinkėjui arba kandidatui
pateikti deklaraciją, įpareigojančią naudotis 
balsavimo teise arba būti kandidatu tik 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

(9) Todėl keitimasis informacija turėtų būti 
panaikintas, tačiau turėtų būti išlaikytas 
įpareigojimas rinkėjui pateikti deklaraciją, 
įpareigojančią naudotis balsavimo teise tik 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pakeitimas 10
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(10) Be to, kaip atgrasymo priemonę nuo 
balsavimo du kartus arba buvimo 
kandidatu dviejose vietose ir naudojimosi 
balsavimo teise arba buvimo kandidatu 
nepaisant tokios teisės atėmimo, valstybės 
narės turėtų taikyti priemones užtikrinti, 
kad už direktyvoje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimus būtų taikomos tinkamos 
nuobaudos.

(10) Be to, valstybės narės turėtų taikyti 
priemones užtikrinti, kad už direktyvoje 
nurodytų oficialių deklaracijų, kurias 
teikia Sąjungos piliečiai, netikslumus būtų 
taikomos tinkamos sankcijos.

Pakeitimas 11
10 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(10a) Pagal Direktyvos 93/109/EB 
12 straipsnį valstybėms narėms tenka 
pareiga laiku, prieš kiekvienus Europos 
Parlamento rinkimus informuoti 
Sąjungos piliečius apie jų teisę balsuoti ir 
būti kandidatais gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje; Europos Parlamentas ir 
Komisija, taip pat Europos ir nacionalinio 
lygmenų politinės partijos turėtų padėti 
valstybėms narėms pasirinkti geriausią 
būdą, kaip tai padaryti, siekiant padidinti 
dalyvavimo rinkimuose lygį.

Pakeitimas 12
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Ataskaita apie iš dalies pakeistos 
direktyvos dėl rinkimų į Europos 
Parlamentą 2009 m. taikymą, kurią 
Komisijai reikia parengti remiantis 
valstybių narių pateikta informacija, 
pirmiausia turėtų būti pagrįsta patikrinimų, 
valstybių narių atliktų po rinkimų siekiant 
įvertinti balsavimo du kartus ir buvimo 
kandidatu dviejose vietose atvejus, jei jų 
būtų, rezultatais.

(11) Ataskaita apie iš dalies pakeistos 
direktyvos dėl rinkimų į Europos 
Parlamentą 2009 m. taikymą, kurią 
Komisijai reikia parengti remiantis 
valstybių narių pateikta informacija, 
pirmiausia turėtų būti pagrįsta patikrinimų, 
valstybių narių atliktų po rinkimų siekiant 
įvertinti balsavimo du kartus atvejus, jei jų 
būtų, rezultatais.

Pakeitimas 13
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(12) Sisteminis visų balsų ir visų 
kandidatūrų tikrinimas būtų 
neproporcingas nustatytoms problemoms ir 
būtų tinkamumo problemų, kadangi 
valstybėse narėse nėra bendrų elektroninių 
duomenų apie faktišką dalyvavimą 
rinkimuose ir pateiktas kandidatūras
registravimo ir saugojimo metodų.
Valstybės narės turėtų atitinkamai taikyti 
tokius patikrinimus tik tais atvejais, kai yra 
didesnė balsavimo du kartus arba buvimo 
kandidatu dviejose vietose tikimybė,

(12) Sisteminis visų balsų tikrinimas būtų 
neproporcingas nustatytoms problemoms ir 
būtų tinkamumo problemų, kadangi 
valstybėse narėse nėra bendrų elektroninių 
duomenų apie faktišką dalyvavimą 
rinkimuose registravimo ir saugojimo 
metodų. Valstybės narės turėtų atitinkamai 
taikyti tokius patikrinimus tik tais atvejais, 
kai yra didesnė balsavimo du kartus 
tikimybė,

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 1 A PUNKTAS (naujas)

3 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

(1a) 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis

Kiekvienas asmuo, kuris nustatytąją 
dieną:

a) yra Sąjungos pilietis pagal Sutarties 
17 straipsnio 1 dalį;
b) nėra gyvenamosios vietos valstybės 
narės pilietis, bet atitinka tuos pačius 
teisei balsuoti ir būti kandidatu keliamus 
reikalavimus, kuriuos ta valstybė pagal 
įstatymą taiko savo piliečiams, 

turi teisę balsuoti ir būti kandidatu per 
rinkimus į Europos Parlamentą 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jei 
gyvenamosios vietos valstybė narė 
neuždraudė jam naudotis tomis teisėmis 
pagal 6 ir 7 straipsnius.
Tuo atveju, kai gyvenamosios vietos 
valstybės narės piliečiai gali būti 
kandidatais, jeigu jie tam tikrą minimalų 
laikotarpį buvo jos piliečiais, Sąjungos 
piliečiai laikomi atitinkančiais šį 
reikalavimą, jei jie tokį patį laikotarpį yra 
buvę kurios nors valstybės narės 
piliečiais“.
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Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 1 B PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 2 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(1b) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Bendrijos rinkėjai per tuos pačius 
rinkimus gali būti kandidatais daugiau 
kaip vienoje valstybėje narėje, jei 
gyvenamosios vietos valstybės narės 
teisėje ši galimybė neatimama iš savo 
piliečių ir jei Bendrijos rinkėjas atitinka 
teisei būti kandidatu keliamus 
reikalavimus, numatytus kitos atitinkamos 
valstybės narės teisėje."

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO -A PAPUNKTIS (naujas)

6 straipsnio 1 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
gali numatyti, kad Sąjungos piliečiams, 
kuriems individualiu sprendimu, priimtu 
pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo 
atimta teisė būti kandidatais pagal jų 
kilmės valstybės narės teisę, turi būti 
neleidžiama naudotis ta teise 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje per 
rinkimus į Europos Parlamentą, jei už tą 
patį nusižengimą ta teisė būtų iš jų taip 
pat atimta pagal tos valstybės narės 
nacionalinę teisę“.

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKTIS

6 straipsnio 2 dalis (Direktyva 93/109/EB)

2. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
patikrina, ar Sąjungos piliečiams, 
pareiškusiems norą pasinaudoti teise būti 
kandidatu, ta teisė nebuvo atimta kilmės 
valstybėje narėje individualiu sprendimu, 
priimtu pagal civilinę ar baudžiamąją teisę.

2. Gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
patikrinti, ar Sąjungos piliečiams, 
pareiškusiems norą pasinaudoti teise būti 
kandidatu, ta teisė nebuvo atimta kilmės 
valstybėje narėje individualiu sprendimu, 
priimtu pagal civilinę ar baudžiamąją teisę.
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Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B PAPUNKTIS

6 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/109/EB)

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė praneša
kilmės valstybei narei apie 10 straipsnio 
1 dalyje nurodytą deklaraciją. Tokiu atveju 
kilmės valstybė narė laiku ir tinkamai 
pateikia atitinkamą ir paprastai gaunamą 
informaciją; tokią informaciją gali sudaryti 
tik duomenys, būtinai reikalingi šiam 
straipsniui įgyvendinti, ir ją galima naudoti 
tik tuo tikslu. Jei pateikta informacija 
anuliuoja deklaracijos turinį, 
gyvenamosios vietos valstybė narė imasi 
atitinkamų priemonių neleisti 
atitinkamam asmeniui balsuoti.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
pranešti kilmės valstybei narei apie 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytą deklaraciją. 
Tokiu atveju kilmės valstybė narė laiku ir 
tinkamai pateikia atitinkamą ir paprastai 
gaunamą informaciją; tokią informaciją 
gali sudaryti tik duomenys, būtinai 
reikalingi šiam straipsniui įgyvendinti, ir ją 
galima naudoti tik tuo tikslu.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO, 2 A PUNKTAS (naujas)

7 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

(2a) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
numatyti, kad Sąjungos piliečiams, 
kuriems individualiu sprendimu, priimtu 
pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo 
atimta teisė balsuoti pagal jų kilmės 
valstybės narės teisę, turi būti neleidžiama 
naudotis ta teise gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje per rinkimus į Europos 
Parlamentą, jei už tą patį nusižengimą ta 
teisė būtų iš jų taip pat atimta pagal tos 
valstybės narės nacionalinę teisę.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
pranešti kilmės valstybei narei apie 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą deklaraciją. 
Tokiu atveju kilmės valstybė narė laiku ir 
tinkamai pateikia atitinkamą ir paprastai 
gaunamą informaciją; tokią informaciją 
gali sudaryti tik duomenys, būtinai 
reikalingi šiam straipsniui įgyvendinti, ir 
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ją galima naudoti tik tuo tikslu.
3. Kilmės valstybė narė gali laiku ir 
tinkamai pateikti gyvenamosios vietos 
valstybei narei bet kokią informaciją, 
reikalingą šiam straipsniui įgyvendinti.“

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO -A PAPUNKTIS (naujas)
10 straipsnio 1 dalies b punktas (Direktyva 93/109/EB)

-a) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) atitinkamais atvejais, kad jis (ji) yra 
kandidatas (-ė) per rinkimus į Europos 
Parlamentą kitoje valstybėje narėje, ir“

Pakeitimas 21
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO A PAPUNKTIS

10 straipsnio 1 dalies d punktas (Direktyva 93/109/EB)

d) kad jam atimta teisė būti kandidatu 
kilmės valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas 22
STRAIPSNIO 3 PUNKTO C PAPUNKTIS
10 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(c) 3 dalis tampa 2 dalimi. c) 3 dalis tampa 2 dalimi ir pakeičiama 
taip:
„Gyvenamosios vietos valstybė narė taip 
pat gali reikalauti, kad teisę būti 
kandidatais turintys Bendrijos piliečiai 
pateiktų galiojantį asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Ji taip pat gali 
reikalauti, kad jie nurodytų datą, nuo 
kurios yra kokios nors valstybės narės 
piliečiai, ir tai, ar iš jų atimta teisė būti 
kandidatu kilmės valstybėje narėje“.

Pakeitimas 23
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

13 straipsnio 1 dalis (Direktyva 93/109/EB)
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1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
tokius netikslumus oficialiose 
deklaracijose, pateiktose pagal 9 straipsnio 
2 dalį ir pagal 10 straipsnio 1 dalį, dėl 
kurių pažeidžiami direktyva nustatyti 
įpareigojimai, būtų skiriamos veiksmingos, 
proporcingos ir drausminančios sankcijos.

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
netikslumus oficialiose deklaracijose, 
pateiktose pagal 9 straipsnio 2 dalį ir pagal 
10 straipsnio 1 dalį, būtų skiriamos 
veiksmingos, proporcingos ir 
drausminančios sankcijos.
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5. Dalyvaujamoji demokratija
A. Pilietinė visuomenė
- 2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pilietinio dialogo 

plėtros perspektyvų remiantis Lisabonos sutartimi (2008/2067(INI)) -
Genowefa Grabowska pranešimas 262

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje numatytos piliečių 
iniciatyvos įgyvendinimo gairių (INI/2008/2169) - Sylvia-Yvonne Kaufmann 
pranešimas 266

B. Interesų grupių atstovai 
- 2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų grupių 

atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo 
(2007/2115(INI)) - Stubb Alexander pranešimas 274
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2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pilietinio dialogo plėtros perspektyvų 
remiantis Lisabonos sutartimi (2008/2067(INI)) - Genowefa Grabowska pranešimas

Europos Parlamentas,,

- atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašytą Lisabonos sutartį, pagal kurią iš 
dalies keičiama Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis,

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties1 ,

- atsižvelgdamas į įvairias per šią kadenciją patvirtintas Europos Parlamento rezoliucijas dėl 
pilietinės visuomenės,

- atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 3 d. įvykusį Konstitucinių reikalų komiteto seminarą, kuriame 
dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijų atstovai,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0475/2008),

i. kadangi norint sukurti demokratinę ir piliečiams artimą Europos Sąjungą ES institucijos, 
valstybės narės ir pilietinė visuomenė turi glaudžiai bendradarbiauti Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis,

ii. kadangi ES ir nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų atvirumas vykdyti dialogą ir 
bendradarbiauti su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis – tai pagrindinė sąlyga 
tam, kad pastarieji dalyvautų rengiant teisės aktus ir valdant visais lygmenimis,

iii. kadangi remiantis Lisabonos sutartimi stiprinamos ES piliečių teisės palaikant santykius su 
Europos Sąjunga, nes palengvinama jų galimybė jungtis į pilietinės visuomenės asociacijas ir 
dalyvauti diskusijose apie piliečių Europą,

iv. kadangi remiantis dabartinėmis nuostatomis, kurios taip pat numatytos Lisabonos sutartyje, 
nustatomas būtinas Europos lygmens pilietinio dialogo plėtojimo teisinis pagrindas, tačiau šių 
nuostatų taikymas praktiškai vis dėlto ne visuomet yra patenkinamas,

v. kadangi pilietinių visuomenių raidos lygis 27 valstybėse narėse skiriasi ir nevienodai 
naudojamasi dalyvaujamosios demokratijos, dalyvavimo teisėkūros procese ir dialogo su 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos institucijomis galimybėmis,

vi. kadangi terminas "pilietinė visuomenė" apima daug piliečių savanoriškai įsteigtų 
nevyriausybinių ir ne pelno organizacijų, kurios dalyvauja visuomenės gyvenime, išreiškia savo 
narių ar kitų asmenų interesus, idėjas ir ideologiją remdamosi etniniais, kultūriniais, politiniais, 
moksliniais, religiniais ar filantropiniais aspektais,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
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vii. kadangi pilietinių organizacijų atstovavimo masto apibrėžties klausimu vyksta kontraversiškos 
diskusijos ir kai kurių organizacijų veikla ir veiksmingumas propaguojant savo poziciją ne 
visuomet atitinka jų atstovavimo mastą,

viii. kadangi skirtingos ES institucijos pasirinko skirtingas pilietinio dialogo koncepcijas,

1. svertina Europos Sąjungos indėlį plėtojant pilietinį dialogą Europos ir nacionaliniu, regioniniu 
bei vietos lygmenimis;

2. pabrėžia, kad Europos pilietinė visuomenė atlieka svarbų vaidmenį Europos integracijos 
procese, nes ji Europos institucijoms perduoda ES piliečių pozicijas ir reikalavimus; atkreipia 
dėmesį į žinių, kurias pilietinė visuomenė perduoda institucijoms, reikšmę ir pabrėžia su 
pilietiniu dialogu susijusių informavimo ir viešinimo funkcijų svarbą ir reikšmę, ypač 
propaguojant Europos Sąjungos priemones ir tikslus bei apie juos informuojant, kuriant 
bendradarbiavimo tinklą Europoje, stiprinant europinės tapatybės ir identifikacijos suvokimą 
pilietinėje visuomenėje;

3. pabrėžia, jog tam, kad būtų įvykdyti ES politiniai tikslai ir užmojai, reikia rengti platesnes 
viešas diskusijas ir veiksmingesnį pilietinį dialogą bei stiprinti politinį sąmoningumą;

4. atkreipia dėmesį į ypatingą savo paramą pilietiniam dialogui ir į reikšmę, skiriamą šiam dialogui 
Lisabonos sutartyje, kuria remiantis pilietiniam dialogui suteikiamas prioritetinio principo 
statusas visose ES veiklos srityse;

5. pritaria tam, kad Lisabonos sutartyje numatyta stiprinti atstovaujamąją ir dalyvaujamąją 
demokratiją, visų pirma pasinaudojant vadinamąja pilietine iniciatyva, kai numatoma, kad 
milijonas piliečių iš kelių valstybių narių gali pareikalauti Komisijos parengti pasiūlymą dėl 
teisės akto;

6. ragina ES institucijas, valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos institucijas plėtojant 
dialogą su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis kuo geriau pasinaudoti esamomis 
teisinėmis nuostatomis ir pažangiąja patirtimi; ypač mano, kad EP informacijos biurai visose 
valstybėse narėse turėtų atlikti aktyvų vaidmenį skatinant, organizuojant ir valdant Parlamento ir 
pilietinės visuomenės narių forumus, kurie turėtų vykti bent kartą per metus valstybėje narėje, ir 
pabrėžia, kad svarbu, jog juose reguliariai dalyvautų Parlamento nariai ir iš atitinkamos 
valstybės narės, ir iš kitų valstybių narių;

7. ragina ES institucijas į pilietinį dialogą įtraukti visus suinteresuotus pilietinės visuomenės 
atstovus, o jaunų europiečių, kurie kurs ateities Europos Sąjungą ir bus už tai atsakingi, 
nuomonei skirti ypatingą dėmesį;

8. ragina ES institucijas užtikrinti, kad visi ES piliečiai (moterys ir vyrai, vyresnio amžiaus 
asmenys ir jaunuoliai, gyvenantys mieste ir kaime) galėtų vienodomis sąlygomis aktyviai ir 
nediskriminuojami bei vienodomis teisėmis dalyvauti pilietiniame dialoge, o ypač kad kalbinių 
mažumų atstovai šiuose forumuose galėtų kalbėti savo gimtąja kalba; nurodo, kad šiuo aspektu 
ES turėtų prisidėti, kad būtų taikomas moterų ir vyrų lygių galimybių principas, ir veikti 
rodydama pavyzdį, kad šis principas būtų įtvirtinamas ne tik ES, bet ir už jos ribų;

9. ragina ES institucijas tarpinstituciniame susitarime nustatyti privalomas pilietinės visuomenės 
atstovų skyrimo gaires, konsultacijų organizavimo ir jų finansavimo metodus ir atsižvelgti į 
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konsultavimosi su suinteresuotomis šalimis bendruosius principus ir būtiniausius standartus"(2) ; 
nurodo, kad visos ES institucijos, siekdamos šio tikslo, turėtų tvarkyti registrus, kuriuose 
pateikiama naujausia informacija apie visas atitinkamas nevyriausybines organizacijas, kurios 
veikia valstybėse narėse ir (arba) didžiausia dėmesį skiria ES institucijoms;

10. ragina ES institucijas pilietinį dialogą padaryti visų Komisijos generalinių direktoratų, visų 
Tarybos darbo grupių ir visų Europos Parlamento komitetų horizontaliuoju uždaviniu ir 
vadovautis skaidrumo principu bei išlaikyti viešojo ir privačiojo sektorių pusiausvyrą;

11. ragina, kad plėtodamos pilietinį dialogą Europoje ES institucijos siektų glaudžiau 
bendradarbiauti ir palaikydamos santykius su ES piliečiais aktyviai propaguotų europinę 
poziciją bei užtikrintų geresnę komunikaciją, informacijos srautus ir koordinavimą 
konsultavimosi su visuomene veiksmų srityje; pažymi, kad itin pageidautina, kad vyktų 
reguliarūs pilietinės visuomenės ir Komisijos narių susitikimai valstybėse narėse rengiamuose 
forumuose, kurie padėtų sumažinti pastebimą atotrūkį tarp ES ir Europos piliečių;

12. ragina Tarybą supaprastinti ir palengvinti sužinojimo apie savo veiklą galimybę, kadangi tai yra 
pagrindinė sąlyga pradėti tikrą dialogą su pilietine visuomene; 

13. pabrėžia, kad svarbu plėtoti europinę ryšių politiką ir pateikti naujų bendravimo su ES piliečiais 
būdų ir priemonių (naudojantis internetu, e. technikos priemonėmis ir šiuolaikinėmis vaizdo ir 
garso technikos priemonėmis);

14. pritaria esamoms ir pasitvirtinusioms ES iniciatyvoms, kuriomis siekiama pilietinę visuomenę 
aktyviau įtraukti į europinį integracijos procesą, pvz., iniciatyvoms "Europe by Satelite", 
"Piliečių agora", teminiams pilietiniams forumams (pvz., "Tavo Europa"), diskusijoms internete 
ir t. t.;

15. pabrėžia, kad svarbios profesionaliai atliekamos nuomonių apklausos Europoje siekiant 
nustatyti ir geriau suprasti ES piliečių poreikius ir lūkesčius, susijusius su ES veikla; ragina ES 
institucijas ir pilietinę visuomenę valstybėse narėse bendraujant ir dalyvaujant diskusijose šiuos 
lūkesčius turėti mintyje;

16. ragina valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas skatinti pilietinį 
dialogą, ypač tuose kraštuose ir regionuose bei tose srityse, kuriose jis nėra visapusiškai 
išplėtotas ar pakankamu mastu vykdomas; taip pat skatina šias institucijas aktyviai skatinti 
plėtoti valstybių narių pilietinės visuomenės bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu, rengti 
tarpvalstybines iniciatyvas; mano, kad taip pat turėtų būti išnagrinėta galimybė sukurti valstybių 
narių grupes siekiant paskatinti keistis mintimis ir patirtimi visoje ES;

17. ragina Europos visuomenės atstovus aktyviai įsitraukti į pilietinį dialogą ir Europos lygmens 
programų ir politikos priemonių, kurios leistų daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui, 
kūrimą;

18. ragina ES piliečius aktyviau įsitraukti į Europos lygmens diskusijas ir debatus bei dalyvauti 
būsimuose Europos Parlamento rinkimuose;

19. nurodo, kad siekiant su piliečiais vykdyti dialogą visais lygmenimis (Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos) reikalingos atitinkamos lėšos, ir ragina šiame dialoge dalyvaujančias ir už 
tai atsakingas institucijas užtikrinti, kad būtų pakankamai lėšų;
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20. pabrėžia, kad, be dialogo su pilietine visuomene, reikalingas atviras, skaidrus ir reguliarus 
Europos Sąjungos dialogas su bažnyčiomis ir religinėmis bendruomenėmis, kaip numatyta 
Lisabonos sutartyje;

21. siūlo ES institucijoms kartu sudaryti galimybę gauti informaciją apie Europos pilietinės 
visuomenės organizacijų atstovavimą ir veiklos sritis, pvz., sukurti viešą ir vartotojams patogią 
naudoti duomenų bazę;

22. ragina Komisiją pateikti naują pasiūlymą dėl Europos asociacijų, kad Europos pilietinės 
visuomenei vėl galėtų būti taikomas bendras teisinis pagrindas;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją valstybių narių parlamentams, Tarybai, Komisijai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.
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Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje numatytos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo gairių 
(INI/2008/2169) - Sylvia-Yvonne Kaufmann pranešimas1

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 pastraipą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašytą Lisabonos sutartį, pagal kurią iš 
dalies keičiama Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl apmąstymų laikotarpio: diskusijų dėl 
Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 39 ir 45 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A6-
0043/2009),

A. kadangi Lisabonos sutartyje pateikiama Europos piliečių iniciatyva, pagal kurią ne mažiau kaip 
milijonas Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos valstybių narių dalies piliečiai, manydami, 
kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti 
Europos Komisiją gali imtis iniciatyvos ir raginti Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, 
pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą (ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 
4 dalis),

B. kadangi taip milijonas Sąjungos piliečių gaus tokią pat teisę prašyti Komisijos pateikti 
teisėkūros pasiūlymą, kokią Taryba turi nuo Europos Bendrijų įsteigimo 1957 m. (iš pradžių 
pagal EEB sutarties 152 straipsnį, šiuo metu – pagal EB sutarties 208 straipsnį, ateityje – pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsnį), o Europos Parlamentas – nuo Mastrichto 
sutarties įsigaliojimo 1993 m. (šiuo metu pagal EB sutarties 192 straipsnį, ateityje – pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 225 straipsnį),

C. kadangi taip piliečiai atliks tiesioginį vaidmenį Europos Sąjungai vykdant savo suverenius 
įgaliojimus ir pirmą kartą galės tiesiogiai dalyvauti siūlant naują Europos teisės aktą,

D. kadangi pagal ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalį siekiama nustatyti individualią 
teisę dalyvauti įgyvendinant piliečių iniciatyvą, kuri yra ypatingas teisės dalyvauti Sąjungos 
demokratiniame gyvenime rezultatas pagal ES sutarties naujos redakcijos 10 straipsnio 3 dalies 

                                               
1 Kadangi šis pranešimas nebuvo išnagrinėtas ir dėl jo nebuvo balsuota plenariniame posėdyje, ataskaita 

parengta remiantis balsavimo rezultatais AFCO komitete.
2 OL C 310. 2004 12 16, p. 1.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
4 OL C 287 E, 2006 11 24, p. 306.
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nuostatas,

E. kadangi iniciatyvos teisė dažnai painiojama su teise teikti peticiją; kadangi reikia užtikrinti, kad 
piliečiai visiškai įsisąmonintų šių dviejų teisių skirtumą, ypač todėl, jog peticija teikiama 
Parlamentui, o piliečių iniciatyva – Komisijai,

F. kadangi Sąjungos institucijos ir valstybės narės privalo sudaryti sąlygas sklandžiai, skaidriai ir 
veiksmingai užtikrinti Sąjungos piliečių dalyvavimo teisę,

G. kadangi piliečių iniciatyvai taikomas procedūras ir sąlygas, įskaitant minimalų valstybių narių, 
kurių piliečiai imasi iniciatyvos, skaičių, nustato Europos Parlamentas ir Taryba, 
vadovaudamiesi tinkama teisėkūros procedūra ir parengdami reglamentą (Sutarties dėl ES 
veikimo 24 straipsnio 1 dalis),

H. kadangi priėmus ir įgyvendinus reglamentą ypač turėtų būti užtikrintos pagrindinės lygybės, 
gero administravimo ir teisinės apsaugos teisės,

Mažiausias valstybių narių skaičius

kadangi nuostata „minimalų valstybių narių, kurių gyventojai tie piliečiai turi būti, skaičių“ 
(Sutarties dėl ES veikimo 24 straipsnio 1 dalis) reiškia, kad piliečiai turi būti iš „reikšmingos 
valstybių narių dalies“ (Europos Sąjungos sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalis);

J. kadangi minimalus valstybių narių skaičius turi būti nustatomas ne savavališkai, o vadovaujantis 
reglamento tikslu ir interpretuojamas atsižvelgiant į kitas Sutarties nuostatas, siekiant išvengti 
viena kitai prieštaraujančių nuostatų,

K. kadangi reglamento tikslas – užtikrinti, kad pradėti Europos teisėkūros procesą būtų paskatinta 
vadovaujantis visuotiniu Europos interesu, o ne šališkais nacionaliniais interesais,

L. kadangi Sutarties dėl ES veikimo 76 straipsnyje nurodyta, kad teisėkūros pasiūlymas, kuriam 
pritaria ketvirtadalis valstybių narių, gali būti laikomas pakankamai atitinkančiu visuotinį 
Europos interesą; kadangi dėl minėtos priežasties šį minimalų skaičių galima laikyti 
neginčytinu,

M. kadangi reglamento tikslas bus pasiektas tik tada, jei jame bus nurodytas paramos pareiškimų iš 
kiekvienos valstybės narės minimalus skaičius; 

N. kadangi pagal ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalį, kurioje nurodytas skaičius –
milijonas Sąjungos piliečių iš maždaug 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių, galima daryti 
išvadą, kad 1/500 dalis gyventojų turėtų būti laikoma reprezentatyvia,

Minimalus dalyvių amžius 

O. kadangi ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalis taikoma visiems Sąjungos 
piliečiams,

P. kadangi vis dėlto bet koks demokratinio dalyvavimo teisės apribojimas ir bet koks nevienodas 
vertinimas dėl amžiaus turi atitikti proporcingumo principą,
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Q. kadangi taip pat reikėtų vengti prieštaringų interpretacijų, kurių galėtų rastis, pavyzdžiui, jei 
minimalus dalyvavimo rinkimuose į Europos Parlamentą amžius valstybėje narėje būtų 
mažesnis nei minimalus amžius norint dalyvauti įgyvendinant piliečių iniciatyvą,

Procedūra

R. kadangi, jei piliečių iniciatyva sėkminga, Komisija turi nagrinėti joje keliamus klausimus ir 
nuspręsti, ar ir kokiu mastu ji turėtų pateikti atitinkamo teisės akto pasiūlymą,

S. kadangi rekomenduojama, kad Komisijai teikiant pasiūlymą dėl teisės akto iniciatyvos būtų 
grindžiamos vienu arba keliais atitinkamais teisiniais pagrindais,

T. kadangi piliečių iniciatyva gali būti įgyvendinama tik jeigu ji atitinka šiuos reikalavimus:

 joje pateikiamas prašymas Komisijai teikti Sąjungos pasiūlymą dėl teisės akto,

 tuo klausimu Sąjunga turi teisėkūros kompetenciją ir Komisija turi teisę pateikti susijusį 
pasiūlymą, ir

prašomas parengti teisės aktas akivaizdžiai neprieštarauja jokiems pagrindiniams Europos 
Sąjungoje taikomų teisės aktų principams;

U. kadangi piliečių iniciatyva yra sėkminga, kai ji atitinka aukščiau išvardytas sąlygas ir yra 
reprezentatyvi, t. y. ją remia bent milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių,

V. kadangi Komisijos užduotis patikrinti, ar įvykdytos sąlygos, keliamos sėkmingai piliečių 
iniciatyvai,

W. kadangi rengiant piliečių iniciatyvą yra ypač pageidaujama, kad prieš pradedant rinkti paramos
pareiškimus būtų teisinis aiškumas dėl šios iniciatyvos atitikimo reikalavimams,

X. kadangi Komisija negali tikrinti paramos pareiškimų tikrumo, todėl šią užduotį turėtų atlikti 
valstybės narės; tačiau, kadangi iš to kylantys valstybių narių įsipareigojimai apima tik 
iniciatyvas, patenkančias į ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalies taikymo sritį, ir 
jokiu būdu neaprėpia iniciatyvų, kurios yra nepriimtinos dėl minėtų priežasčių; kadangi dėl šios 
priežasties valstybėms narėms yra būtina dar prieš pradedant rinkti paramos pareiškimus turėti 
teisinį apibrėžtumą, ar piliečių iniciatyva atitinka reikalavimus,

Y. tačiau, kadangi Komisijos vykdomas piliečių iniciatyvos atitikimo reikalavimams patikrinimas 
yra ribojamas išskirtinai aukščiau paminėtais teisiniais klausimais ir jokiu būdu negalima 
įtraukti svarstymų dėl politinio tikslingumo; kadangi taip bus užtikrinama, kad Komisija negalės 
laisvai spręsti, atsižvelgdama į savo pačios politinius svarstymus, ar piliečių iniciatyvą 
pripažinti ar nepripažinti tinkama,

Z. kadangi atrodo tikslinga piliečių iniciatyvai taikomą procedūrą suskirstyti į šiuos penkis etapus:

 iniciatyvos registravimas,

paramos pareiškimų rinkimas,
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 iniciatyvos įteikimas,

 Komisijos pozicijos pareiškimas,

patikrinimas, ar reikalaujamas teisės aktas neprieštarauja Sutartims.

Skaidrumo principas

AA. kadangi piliečių iniciatyva yra būdas išreikšti nepriklausomas visuomenės galias teisėkūros 
srityje ir jai yra taikomas skaidrumo principas; kadangi tai reiškia, kad piliečių iniciatyvos 
organizatoriai privalo viešai prisiimti atskaitomybę už savo lėšas, įskaitant šių lėšų šaltinius,

Politinė proceso stebėsena

AB. kadangi piliečių iniciatyvos proceso stebėsena – tai Parlamento politinė užduotis,

AC. kadangi ši atsakomybė susijusi su reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimu, taip pat 
su Komisijos politine pozicija dėl prašymo, pateikto pagal piliečių iniciatyvą,

AD. kadangi svarbu užtikrinti, kad prašymai, pateikti Komisijai kaip piliečių iniciatyva, ir 
Parlamento demokratiškai patvirtinti prioritetai bei pasiūlymai būtų suderinti,

Konstitucinės piliečių iniciatyvos

AE. kadangi ginčytina, ar ES sutarties naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalis taikoma iniciatyvoms, 
susijusioms su Sutarčių pakeitimais (piliečių konstitucinės iniciatyvos),

1. ragina Komisiją, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nedelsiant pateikti reglamento dėl piliečių 
iniciatyvos pasiūlymą remiantis Sutarties dėl ES veikimo 24 straipsniu;

2. ragina Komisiją atliekant šią užduotį tinkamai atsižvelgti į rekomendacijas, išdėstytas šios 
rezoliucijos priede;

3. ragina, kad reglamentas būtų aiškus, paprastas ir lengvai taikomas ir jame būtų numatyti 
praktiniai elementai, susiję su piliečių iniciatyvos apibrėžtimi, kad ji nebūtų painiojama su teise 
teikti peticijas;

4. nusprendžia iš karto po to, kai bus priimtas šis reglamentas, svarstyti galimybę įkurti 
veiksmingą piliečių iniciatyvos proceso stebėsenos sistemą;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS:
REKOMENDACIJOS, SUSIJUSIOS SU KOMISIJOS PASIŪLYMO DĖL EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO DĖL PILIEČIŲ INICIATYVOS 
ĮGYVENDINIMO TURINIU

Dėl minimalaus valstybių narių skaičiaus nustatymo
1. Minimalus valstybių narių, kurių piliečiai turi dalyvauti įgyvendinant iniciatyvą, skaičius –

vienas ketvirtadalis visų valstybių narių.

2. Šis reikalavimas įvykdomas tik tada, jei 1/500 dalis kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės 
gyventojų remia šią iniciatyvą.

Dėl minimalaus dalyvių amžiaus nustatymo
3. Europos piliečių iniciatyvoje gali dalyvauti kiekvienas Sąjungos pilietis ir pilietė, turintis (-i) 

balsavimo teisę pagal gimtosios valstybės narės įstatymus.

Dėl procedūros nustatymo 
4. Europos piliečių iniciatyva apima šiuos penkis etapus:

• iniciatyvos registravimas,

• paramos pareiškimų rinkimas,

• iniciatyvos įteikimas,

• Komisijos pozicijos pareiškimas,

• patikrinimas, ar prašomas teisės aktas neprieštarauja sutartims.

5. Pirmasis Europos piliečių iniciatyvos etapas prasideda tada, kai piliečių iniciatyvos 
organizatoriai įregistruoja piliečių iniciatyvą Komisijoje, ir baigiasi tada, kai Komisija priima 
oficialų sprendimą dėl piliečių iniciatyvos registravimo rezultatų. Šio etapo bruožai yra šie:

a) Europos piliečių iniciatyvą jos organizatoriai turi tinkamai įregistruoti Komisijoje. 
Registruojant nurodoma kiekvieno organizatoriaus (-ės) pavardė, gimimo data, pilietybė ir 
gyvenamosios vietos adresas bei tikslus piliečių iniciatyvos tekstas, parašytas viena iš 
Europos Sąjungos oficialių kalbų, 

b) Komisija patikrina oficialų įregistruotos piliečių iniciatyvos leistinumą. Piliečių iniciatyva 
yra formaliai leistina, jei ji atitinka keturias sąlygas:

 šia iniciatyva Europos Komisija raginama pateikti Europos Sąjungai pasiūlymą dėl 
teisės akto priėmimo,

 Europos Sąjungai pagal Sutartis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinį pagrindą, 
suteikta kompetencija priimti teisės aktą šiuo klausimu, 

 Europos Komisijai pagal Sutartis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinį pagrindą, 
suteikiami įgaliojimai teikti pasiūlymą dėl teisės aktą šiuo klausimu, prašomas 
parengti teisės aktas akivaizdžiai neprieštarauja jokiems Europos Sąjungoje taikomų 
teisės aktų principams.
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Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį Komisija organizatoriams 
teikia visą reikalingą paramą siekiant užtikrinti, kad visos įregistruotos iniciatyvos yra 
leistinos. Be to, Komisija informuoja piliečių iniciatyvos organizatorius apie einamuosius 
ar planuojamus teisėkūros pasiūlymus atitinkamos piliečių iniciatyvos iškeltais klausimais 
ir apie jau sėkmingai įregistruotas piliečių iniciatyvas, kurios visiškai arba iš dalies 
susijusios su tais klausimais,

c) per du mėnesius po piliečių iniciatyvos įregistravimo Komisija privalo priimti sprendimą, ar 
iniciatyva leistina ir ar galima ją įregistruoti. Atsisakyti registruoti galima tik dėl teisinių 
priežasčių ir jokiu būdu ne dėl politinio tikslingumo priežasčių,

d) sprendimas yra skirtas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį 
informuojami organizatoriai ir jis skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Europos 
Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojamos apie sprendimą,

e) sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas 
pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas. Atitinkamai, jei Komisija tokio 
sprendimo nepriima, taikomos tos pačios nuostatos,

f) Komisija savo tinklalapyje pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai įregistruotų piliečių 
iniciatyvų sąrašą, 

g) piliečių iniciatyvos organizatoriai gali bet kada atsisakyti savo iniciatyvos. Tokiu atveju ji 
laikoma neįregistruota ir išbraukiama iš minėto Komisijos sąrašo.

6. Antrąjį Europos piliečių iniciatyvos etapą sudaro individualių paramos sėkmingai įregistruotai 
piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimas ir oficialus individualių paramos pareiškimų rinkimo 
rezultatų patvirtinimas, kurį atlieka valstybės narės. Šio etapo pagrindinės ypatybės yra šios:

a) valstybės narės numato veiksmingą procedūrą, skirtą rinkti teisėtus paramos Europos 
piliečių iniciatyvai pareiškimus ir oficialiai patvirtinti šio rinkimo rezultatus,

b) paramos pareiškimas atitinka nustatytą tvarką, jei jis pateikiamas per nustatytą paramos 
pareiškimų rinkimo laiką atsižvelgiant į atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir ES teisę. 
Paramos pareiškimų rinkimo laikotarpis apima vienerius metus. Jis prasideda pirmą trečio 
mėnesio dieną po piliečių iniciatyvos registravimo sprendimo paskelbimo datos,

c) visi iniciatyvą remiantys asmenys privalo individualiai pareikšti apie savo paramą, 
paprastai patvirtindami pareiškimą savo parašu (raštu ar, jei galima, elektroniniu parašu). 
Paramą reiškiančio asmens pareiškime turėtų būti nurodyta bent pavardė, gimimo data, 
gyvenamosios vietos adresas ir pilietybė. Jei asmuo yra kelių šalių pilietis, jis nurodo tik 
vieną pilietybę – ją jis gali laisvai pasirinkti.
Asmens duomenys turi būti saugomi, už duomenų apsaugą atsako piliečių iniciatyvos 
organizatoriai, 

d) paramos piliečių iniciatyvai pareiškimas gali būti reiškiamas tik vieną kartą. Kiekviename 
paramos pareiškime yra atskiras remiančio asmens oficialus paaiškinimas, kad jis prieš tai 
nėra pareiškęs paramos tai pačiai piliečių iniciatyvai,
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e) bet kurį paramos pareiškimą galima atšaukti iki paramos pareiškimų rinkimo laikotarpio 
pabaigos. Tokiu būdu anksčiau pateiktas paramos pareiškimas laikomas nepateiktu. 
Organizatoriai turi informuoti visus remiančius asmenis apie šią galimybę. Prie kiekvieno 
paramos pareiškimo turi būti pridėtas atskiras remiančio asmens patvirtinimas, kad jis gavo 
minėtąją informaciją,

f) visi remiantys asmenys iš organizatorių gauna jų paramos pareiškimo ir oficialaus 
paaiškinimo kopijas bei patvirtinimą, kad buvo supažindinti su galimybe atšaukti 
pareiškimą,

g) valstybės narės, patikrinusios įrodymus dėl paramos pareiškimų, piliečių iniciatyvos 
organizatoriams per du mėnesius išduoda oficialų nustatyta tvarka pateiktų paramos 
pareiškimų skaičiaus patvirtinimą, kuriame nurodytas remiančių asmenų skaičius pagal jų 
pilietybę. Atitinkamomis priemonėmis jos užtikrina, kad kiekvieną paramos pareiškimą tik 
kartą patvirtina viena iš valstybių narių ir kad veiksmingai išvengta pavojaus, kad įvairios 
valstybės narės ar įvairios tų pačių valstybių narių institucijos kelis kartus patvirtina 
pareiškimų skaičių.

Asmens duomenys saugomi, už duomenų apsaugą atsako atitinkamos valstybių narių 
institucijos. 

7. Trečiasis piliečių iniciatyvos etapas prasideda, kai organizatoriai pateikia piliečių iniciatyvą 
Komisijai, ir pasibaigia Komisijai priėmus oficialų sprendimą dėl to, ar iniciatyva pateikta 
sėkmingai. Pagrindiniai šio etapo bruožai yra šie:

a) piliečių iniciatyvą organizatoriai turi teisėtai pateikti Komisijai. Pateikiant iniciatyvą reikia 
pridėti valstybių narių patvirtinimus dėl paramos pareiškimų skaičiaus; 

b) Komisija patikrina pateiktos piliečių iniciatyvos reprezentatyvumą. Piliečių iniciatyva yra 
reprezentatyvi, jei:

 ją remia bent milijonas Sąjungos piliečių, 

 minėtieji piliečiai yra iš mažiausiai vieno ketvirtadalio valstybių narių, 

 kiekvienos atitinkamos šalies piliečiai sudaro bent 1/500 tos šalies gyventojų dalį; 
c) per du mėnesius nuo datos, kai buvo pateikta piliečių iniciatyva, Komisija turi priimti 

sprendimą dėl to, ar iniciatyva buvo pateikta sėkmingai. Sprendime turi būti nurodoma, ar 
iniciatyva yra reprezentatyvi ar ne. Atsisakyti priimti teikiamą iniciatyvą galima tik dėl 
teisinių priežasčių ir jokiu būdu ne dėl politinių priežasčių;

d) sprendimas skiriamas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį informuojami 
organizatoriai ir jis paskelbiamas ES oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba 
ir valstybės narės nedelsiant informuojami apie sprendimą;

e) sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas 
pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas. Atitinkamai tos pačios nuostatos 
taikomos, jei Komisija minėtojo sprendimo nepriima; 

f) Komisija savo tinklalapyje pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai pateiktų piliečių 
iniciatyvų sąrašą. 

8. Ketvirtasis piliečių iniciatyvos etapas apima Komisijos atliekamą išsamų iniciatyvoje iškeltų 
klausimų svarstymą ir baigiasi, kai Komisija pateikia oficialią poziciją dėl iniciatyvoje 
pateikiamo prašymo pateikti teisės akto pasiūlymą. Pagrindiniai šio etapo bruožai yra šie:
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a) jei piliečių iniciatyvos pateikimas buvo sėkmingas, Komisija privalo apsvarstyti 
iniciatyvoje iškeltų klausimų turinį; 

b) šiuo tikslu Komisija pakviečia piliečių iniciatyvos organizatorius į klausymą ir suteikia 
jiems galimybę išsamiai paaiškinti piliečių iniciatyvoje iškeltus klausimus; 

c) Komisija per tris mėnesius privalo priimti sprendimą dėl piliečių iniciatyvoje pateikiamo 
reikalavimo. Jei Komisija neketina pateikti pasiūlymo dėl teisės akto, ji paaiškina 
Parlamentui ir organizatoriams šio sprendimo priežastis;

d) sprendimas skiriamas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį informuojami 
organizatoriai ir jis paskelbiamas ES oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba 
ir valstybės narės nedelsiant informuojami apie sprendimą;

e) jei Komisija nepriima jokio sprendimo dėl piliečių iniciatyvoje pateikto prašymo, šį atvejį 
gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas pagal 
atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas.

Skaidrumo principas

9. Sėkmingai įregistruotos piliečių iniciatyvos organizatoriai per atitinkamą laikotarpį, procedūrai 
pasibaigus, pateikia Komisijai pranešimą dėl iniciatyvos finansavimo, įskaitant finansavimo 
šaltinius (skaidrumo ataskaita). Komisija išnagrinėja pranešimą ir paskelbia jį viešai, kartu 
pateikdama savo nuomonę.

10. Paprastai Komisija pradeda nagrinėti piliečių iniciatyvos turinį tik tuomet, kai tinkama forma 
pateikiama skaidrumo ataskaita.



PE423.766 274/370 DV\779820LT.doc

LT



2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų grupių atstovų (lobistų) 
veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo (2007/2115(INI)) - Stubb Alexander 
pranešimas

Europos Parlamentas,,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europos skaidrumo iniciatyva“ 
(COM(2006)0194),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Tolesni veiksmai dėl žaliosios knygos „Europos 
skaidrumo iniciatyva“ (COM(2007)0127),

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos paskelbtą Interesų grupių atstovų elgesio 
kodekso projektą,

– atsižvelgdamas į savo 1996 m. liepos 17 d. sprendimą dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo 
(lobistų veikla Parlamente)1,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. gegužės 13 d. sprendimą dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo 
(elgesio kodeksas lobistų veiklai reglamentuoti)2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,
– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto kontrolės, 

Ekonominės ir pinigų politikos, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos, 
Teisės reikalų bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų nuomones 
(A6-0105/2008),

A. kadangi lobistai Europos Parlamente tapo kur kas aktyvesni papildžius Parlamento 
kompetencijos sritį,

B. kadangi lobistai siekia daryti įtaką ne tik priimant politinius ir su teisėkūra susijusius 
sprendimus, bet ir sprendimus, susijusius su Bendrijos lėšų skirstymu bei su teisės aktų 
stebėsena ir jų vykdymo užtikrinimu,

C. kadangi, kaip tikimasi, ratifikavus Lisabonos sutartį Parlamentui bus suteikta daugiau galių –
jis dalyvaus priimdamas teisės aktus kartu su Taryba beveik visose srityse pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, todėl tai patrauks dar didesnį lobistų grupių dėmesį,

D. kadangi plėtojant atvirą pliuralistinį dialogą, kuriuo grindžiama demokratinė sistema, labai 
svarbus interesų grupių atstovų vaidmuo, o interesų grupių atstovai teikia Parlamento nariams 
daug svarbios, su jų mandatu susijusios informacijos,

E. kadangi lobistų grupės daro įtaką ne tik per Parlamento narius, bet ir siekia daryti įtaką 
Parlamente priimant sprendimus per Parlamento komitetų sekretoriatuose dirbančius 
pareigūnus, frakcijų personalą ir Parlamento narių padėjėjus,

F. kadangi, remiantis apytikriais skaičiavimais, Briuselyje dirba apie 15 000 individualių lobistų 
ir veikia 2 500 lobistų organizacijų,

                                               
1 OL C 261, 1996 9 9, p. 75.
2 OL C 167, 1997 6 2, p. 20.
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G. kadangi Komisija, įgyvendindama savo Europos skaidrumo iniciatyvą, yra pateikusi 
pasiūlymą sukurti bendrą ES institucijose veikiančių interesų grupių atstovų registrą,

H. kadangi Parlamentas dar 1996 m. sudarė savo lobistų registrą1 ir parengė elgesio kodeksą2, 
kuriame nustatytas įpareigojimas įregistruotiems lobistams veikti vadovaujantis griežtomis 
etikos normomis,

I. kadangi šiuo metu Parlamente užregistruota apie 5 000 lobistų,
J. kadangi lobistų grupių veikloje dalyvauja vietos ir nacionalinės organizacijos, už kurių 

veiklos reguliavimą atsakingos valstybės narės,

Parlamento veiklos skaidrumo gerinimas
1. pripažįsta, kad lobistų grupių veikla turi įtakos priimant sprendimus ES lygmeniu, ir todėl 

mano, kad itin svarbu, jog Parlamento nariai žinotų organizacijų, kurioms atstovauja lobistų 
grupės, tapatybę; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėtumą ir piliečių 
pasitikėjimą ja, būtina visiems skaidriai užtikrinti vienodas galimybes patekti į visas ES 
institucijas; pabrėžia, kad skaidrumas svarbus abiem šalims – ir pačioms savo darbą 
atliekančioms institucijoms, ir lobistams; pažymi, kad lobistų grupėms suteikus vienodas 
galimybes veikti ES institucijose, būtų gaunama daugiau specialių žinių, kuriomis remiantis 
galėtų būti užtikrinamas sklandus Europos Sąjungos funkcionavimas; mano, kad labai svarbu 
užtikrinti pilietinės visuomenės atstovų patekimą į ES institucijas, visų pirma – į Parlamentą;

2. mano, kad patys Parlamento nariai atsakingi už tai, kad juos pasiektų patikima informacija; 
pabrėžia, kad Parlamento nariai turi sugebėti patys priimti politinius sprendimus 
neatsižvelgdami į lobistų nuomonę;

3. pripažįsta, kad pranešėjas, rengdamas pranešimą, gali savo nuožiūra remtis vadinamuoju 
poveikio teisėkūrai principu, t. y. pasinaudoti prie Parlamento pranešimo pridedamu
nurodomojo pobūdžio įregistruotų interesų grupių atstovų, su kuriais buvo konsultuojamasi ir 
kurių indėlis svarbus, sąrašu; tačiau, neatsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad Komisijai taip pat 
svarbu taikyti šį poveikio teisėkūrai principą rengiant savo teisėkūros iniciatyvas;

4. pabrėžia, kad Parlamentas turi visiškai savarankiškai spręsti, kiek jam svarbi pilietinės 
visuomenės nuomonė;

5. atkreipia dėmesį į šiuo metu galiojančias taisykles, pagal kurias Parlamento nariai turi 
deklaruoti savo finansinius interesus; ragina Parlamento biurą remiantis kvestorių siūlymu 
parengti planą, skirtą toliau tobulinti Parlamento taisyklių, kuriomis remdamasis Parlamento 
narys turi deklaruoti bet kokią gaunamą paramą, nesvarbu, ar tai personalas, ar finansinė arba 
materialinė pagalba3, taikymo ir stebėsenos procedūras;

6. atkreipia dėmesį į šiuo metu galiojančias jungtinių grupių taisykles, pagal kurias reikalaujama 
deklaruoti gaunamas lėšas; ragina teikti aiškesnę informaciją apie jungtines grupes, t. y. 
Parlamento svetainėje paskelbti visų veikiančių įregistruotų ir neįregistruotų jungtinių grupių 
sąrašą, įskaitant reikalavimą išsamiai deklaruoti išorinę pagalbą jungtinių grupių veiklai remti 
ir paaiškinti pagrindinius jungtinių grupių tikslus; tačiau pabrėžia, kad jungtinės grupės jokiu 
būdu neturėtų būti laikomos Parlamento organais;

7. ragina Parlamento biurą remiantis kvestorių pasiūlymu numatyti galimybes riboti neleistiną 
                                               
1 Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalis.
2 Darbo tvarkos taisyklių IX priedo 3 straipsnis.
3 Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnis.
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lankymąsi pastatų aukštuose, kuriuose yra Parlamento narių biurai, tačiau pažymi, kad 
lankymasis komitetų patalpose turėtų būti ribojamas tik išskirtinėmis aplinkybėmis;

Komisijos pasiūlymas
8. pritaria Komisijos pasiūlymui, kuris pateiktas įgyvendinant Europos skaidrumo iniciatyvą ir 

kuriuo remiantis siekiama konkrečiau apibrėžti interesų grupių atstovų veiklos pagrindą;

9. pritaria Komisijos siūlomai lobizmo apibrėžčiai: lobizmu vadinama veikla, kurią vykdant 
siekiama daryti įtaką ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams; 
mano, kad ši apibrėžtis atitinka Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalies nuostatas;

10. pabrėžia, kad lobistais turėtų būti laikomi visi šią apibrėžtį atitinkantys ES institucijoms 
nepriklausantys veikėjai, įskaitant viešų ir privačių interesų grupių atstovus, t. y. 
profesionalūs ir įmonėse dirbantys lobistai, nevyriausybinės organizacijos (NVO), tyrimų 
institucijos, prekybos asociacijos, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, pelno ir ne 
pelno organizacijos bei teisininkai, siekiantys daryti įtaką politikai, o ne teikti teisinę pagalbą 
bei gynybą teismo proceso metu ar teisines konsultacijas, taigi į visų išvardytų veikėjų veiklą 
turėtų būti atsižvelgiama vienodai; tačiau pažymi, kad šios taisyklės netaikomos valstybių 
narių regionams ir savivaldybėms, nacionalinėms ir Europos lygmens politinėms partijoms 
bei teisinį statusą pagal Sutartyse numatytą tvarką įgijusiems organams, kai jų vaidmuo ar 
atliekamos užduotys reglamentuojami pagal Sutartis;

11. iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui remtis vadinamuoju vieno langelio principu, pagal 
kurį lobistai galėtų iš karto registruotis ir Komisijoje, ir Parlamente, bei ragina parengti 
tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo bendro Tarybos, Komisijos ir Parlamento registro, 
tokio, kurį jau de facto naudoja Parlamentas, ir kuris galiotų visose institucijose ir kuriame 
registruojantis būtų reikalaujama pateikti visus finansinius duomenis, taikoma bendra 
pašalinimo iš registro tvarka bei galiotų bendras etikos kodeksas; vis dėlto primena, kad tarp 
Tarybos, Komisijos ir Parlamento esama esminių institucinių skirtumų; todėl pasilieka teisę 
vertinti galutinį Komisijos pasiūlymo variantą ir tik tuomet spręsti, ar jam pritarti;

12. primena, kad kai kurie Parlamente jau veikiantys lobistai neturi prarasti saiko; todėl siūlo 
patvirtinti sistemą, kurią taikant lobistai turėtų visose institucijose užsiregistruoti tik kartą ir 
tada kiekviena institucija pati spręstų, ar suteikti jiems teisę dirbti jos patalpose; taip 
Parlamentas ir toliau galėtų riboti kiekvienai organizacijai arba bendrovei išduodamų leidimų 
skaičių iki keturių;

13. jeigu nepavyktų sukurti bendro registro, ragina Tarybą, Komisiją ir Parlamentą pripažinti 
atskirų institucijų registrus; institucijoms nesusitarus dėl bendro registro, siūlo atskirų registrų 
interneto svetainėse pateikti nuorodas į kitus registrus, kad būtų galima palyginti lobistų 
teikiamą informaciją; ragina generalinį sekretorių užtikrinti, kad Parlamento akredituotų 
interesų grupių atstovų sąrašas būtų perkeltas į lengviau pasiekiamą Parlamento svetainės 
vietą;

14. siūlo nedelsiant sudaryti bendrą Tarybos atstovų, Komisijos narių ir Europos Parlamento 
narių darbo grupę, kurią tvirtintų Pirmininkų sueiga ir kuri iki 2008 m. pabaigos apsvarstytų 
bendro registro sukūrimo poveikį visų lobistų, siekiančių veikti Taryboje, Komisijoje ar 
Parlamente, darbui ir parengtų bendrą elgesio kodeksą; paveda generaliniam sekretoriui imtis 
atitinkamų veiksmų;

15. ragina Tarybą prisijungti prie planuojamo bendro registro; laikosi nuomonės, kad būtina 
atidžiai stebėti lobistų veiklą, susijusią su Tarybos sekretoriato darbu, kai taikoma bendro 
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sprendimo procedūra;

16. atkreipia dėmesį į Komisijos sprendimą visų pirma įdiegti savanorišką registrą ir įvertinti 
sistemą po vienerių metų, tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad taikant vien savanorišką 
sistemą ne tokie atsakingi lobistai vengtų laikytis jos reikalavimų; ragina visas tris institucijas 
persvarstyti lobistų veiklą reglamentuojančias taisykles ne vėliau kaip po trejų metų nuo 
bendro registro sukūrimo ir įvertinti, ar pakeitus sistemą lobistų veikla tapo skaidresnė; 
suvokia, kad Lisabonos sutartyje numatytas teisinis privalomo registro pagrindas, ir šiuo metu 
ketina bendradarbiauti su institucijomis pagal tarpinstituciniame susitarime išdėstytas 
nuostatas ir naudodamasis veikiančiais registrais; mano, kad privalomos registracijos 
reikalavimas turėtų būti taikomas tiems lobistams, kurie pageidauja nuolat veikti institucijose; 
tokia tvarka de facto jau galioja Parlamente;

17. mano, kad su laiku kinta lobizmo metodai, todėl bet kokios lobizmą reglamentuojančios
taisyklės turėtų būti pakankamai lanksčios, kad jas būtų lengva taikyti atsižvelgiant į pokyčius;

18. atkreipia dėmesį į Komisijos parengtą interesų grupių atstovų elgesio kodekso projektą; primena 
Komisijai, kad Parlamentas šį kodeksą taiko daugiau negu 10 metų ir ragina Komisiją derėtis su 
Parlamentu dėl bendrų taisyklių nustatymo; laikosi nuomonės, kad bet kokiame kodekse turėtų 
būti numatyta atidžiai stebėti lobistų elgesį; pabrėžia, kad elgesio kodekso nuostatas 
pažeidusiems lobistams turėtų būti taikomos sankcijos; pabrėžia, kad, siekiant tikrinti registre 
pateiktą informaciją, turi būti skiriama pakankamai išteklių (darbuotojų ir lėšų); mano, kad 
pagal Komisijos registro nuostatas sankcijos gali apimti laikiną, o rimtesniais atvejais – ir visišką 
pašalinimą iš registro, mano, kad sukūrus bendrą registrą už jo reikalavimų nesilaikymą 
lobistams turėtų būti skiriamos sankcijos, pagal kurias būtų ribojama galimybė patekti į visas 
registru besinaudojančias institucijas;

19. pabrėžia, kad registras turi būti suprantamas vartotojui ir nesunkiai pasiekiamas internetu; 
registrą turėtų būti lengva rasti ir ieškoti jame informacijos; į registrą turėtų būti įtraukti ne tik 
lobistų organizacijų pavadinimai, bet ir individualių lobistų vardai bei pavardės;

20. pabrėžia, kad registre lobistai, atsižvelgiant į jų atstovaujamų interesų rūšį, turėtų būti 
skirstomi į atskiras kategorijas (pvz., profesinės asociacijos, bendrovių atstovai, profesinės 
sąjungos, darbdavių organizacijos, advokatų kontoros, NVO ir t. t.);

21. palankiai vertina Komisijos sprendimą dėl finansinių duomenų, kuriuos turi pateikti 
registruojamų interesų grupių atstovai; toliau nurodoma informacija, kurios gali būti 
reikalaujama:
– apie profesionalių konsultavimo bendrovių ir advokatų kontorų apyvartą, kuri siejama su 

lobizmu ES institucijose, taip pat apie santykinį svarbiausių jų klientų indėlį į šią 
apyvartą;

– apie įmonėse ir prekybos asociacijose dirbančių lobistų patiriamas išlaidas, susijusias su 
tiesioginiu lobizmu ES institucijose;

– apie bendrą NVO ir tyrimų institucijų biudžetą ir jo skirstymą pagal pagrindinius 
finansavimo šaltinius;

22. pabrėžia, kad reikalavimas pateikti finansinius duomenis turėtų būti vienodai taikomas 
visiems registruotų interesų grupių atstovams;

23. ragina aukščiau minėtą bendrą darbo grupę siūlyti specifinį vertinimo pagrindą, pagal kurį 
galėtų būti taikomas reikalavimas pateikti finansinius duomenis, pvz., informacija apie lobistų 
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veiklai skiriamas išlaidas, kurios apskaičiuojamos remiantis svarbiais kriterijais (galima 
pateikti apytikslius duomenis);

24. ragina atsakingą komitetą parengti būtinus Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

°

°          °

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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6 EP Darbo tvarkos taisyklės
A. Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

- 2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl naujo 
204a straipsnio dėl klaidų ištaisymo įtraukimo į Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisykles (2005/2041(REG)) - Richard Corbett pranešimas 282

- 2006 m. sausio 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl būtinų Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su Europos 
Parlamento nariams taikomomis elgesio normomis (2005/2075(REG)) -
Gérard Onesta pranešimas 284

- 2006 m. spalio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 3 ir 4 straipsnių pakeitimo (2005/2036(REG)) - Pahor 
Borut pranešimas 291

- 2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama pritaikyti 
Parlamento vidaus procedūras prie Bendrijos teisės aktų supaprastinimo 
reikalavimų (2005/2238(REG)) - Maryline Reynaud pranešimas 295

- 2006 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos 
taisyklių 139 straipsnio persvarstymo - pereinamojo laikotarpio nuostatos 
dėl kalbų (2006/2244(REG)) - Ingo Friedrich pranešimas 299

- 2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimo 
(2006/2211(REG)) - Richard Corbett pranešimas 301

- 2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio ir 182 straipsnio 1 dalies 
pakeitimo (Kvestorių rinkimai ir Komitetų biurai) (2006/2287(REG)) - Jo 
Leinen pranešimas 304

- 2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio dėl Darbo tvarkos 
taisyklių taikymo ar aiškinimo pakeitimo (2006/2192(REG)) - Richard 
Corbett pranešimas 305

- 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos 
Parlamento narių statutą (2006/2195(REG)) - Ingo Friedrich pranešimas 306

- 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio „Frakcijų kūrimas“ 
pakeitimo (2006/2201(REG)) - Richard Corbett pranešimas 310

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių  straipsnių dėl 
peticijų pakeitimo (2006/2209(REG)) - Gérard Onesta pranešimas 312
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- 2007 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio pakeitimo –
bendradarbiavimas tarp komitetų (2007/2016(REG)) - Richard Corbett 
pranešimas 320

- Pranešimo projektas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
peržiūros (2007/2124(REG)) - Richard Corbett pranešimas 322

- 2008 m. liepos 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių, susijusių su Komisijos tvirtinimu, pakeitimo 
(2007/2128(REG)) - Andrew Duff pranešimas 323

- 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnio dėl pirmininkų sueigos 
sudėties pakeitimo (2007/2066(REG)) - Georgios Papastamkos 
pranešimas 328

-

- 2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 173 straipsnio dėl stenogramų 
pakeitimo ir jų papildymo 173a straipsniu dėl posėdžių garso ir vaizdo 
įrašų (2007/2137(REG)) - Richard Corbett pranešimas 329

- 2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl naujo 202a 
straipsnio dėl Parlamento naudojamų Europos Sąjungos simbolių įtraukimo 
į Darbo tvarkos taisykles (2007/2240(REG)) - Carlos Carnero González 
pranešimas 331

- 2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio dėl įgyvendinimo 
priemonių pakeitimo (2008/2027(REG)) - Monica Frassoni pranešimas 333

- 2008 m. liepos 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių, susijusių su plenarinių posėdžių darbu ir pranešimais 
savo iniciatyva, pakeitimo atsižvelgiant į Parlamento reformos darbo 
grupės pasiūlymus (2007/2272(REG)) - Richard Corbett pranešimas 335

B. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas 
- Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 2 dalies aiškinimas 

(2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud 341

- Darbo tvarkos taisyklių interpretavimas / pakeitimas siekiant palengvinti 
kompetencijos klausimų sprendimą, ypač ne teisėkūros procedūrų atvejais 
(2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich 342

- Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio aiškinimas (2006/2139(REG)) - Jo 
Leinen 344
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- Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų aiškinimas 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett pranešimas 346

- 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio dėl ieškinių Teisingumo 
Teismui pakeitimo (2007/2266(REG)) - Costas Botopoulos pranešimas 347

- 2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos 
taisyklių 19 straipsnio dėl Parlamento Pirmininko funkcijų išaiškinimo 
(2008/2016(REG)) - Jo Leinen pranešimas 349

- 2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos 
taisyklių 182 straipsnio išaiškinimo, susijusio su pakomitečių pirmininkų 
įtraukimu (2008/2075(REG))- Mauro Zani pranešimas 352

- Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio aiškinimas (2008/2076(REG)) - Jo 
Leinen 355

- 2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio dėl darbo su susijusiais komitetais 
procedūros bei 149 straipsnio 4 dalies dėl kvorumo konstatavimo 
išaiškinimo (2008/2327(REG)) - Jo Leinen pranešimas 356
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2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl naujo 204a straipsnio dėl klaidų 
ištaisymo įtraukimo į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles (2005/2041(REG)) -
Richard Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 10 d. laišką Pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0229/2007),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
204 a straipsnis (naujas)

204 a straipsnis 
Klaidų ištaisymas

1. Jei Parlamento priimtame tekste 
nustatoma klaida, prireikus Pirmininkas 
perduoda klaidų ištaisymo projektą 
atsakingam komitetui.
2. Jei Parlamento priimtame tekste, dėl 
kurio susitarta su kitomis institucijomis, 
nustatoma klaida, prieš imdamasis 
veiksmų pagal 1 dalį Pirmininkas siekia 
susitarti su tomis institucijomis dėl būtino 
klaidų ištaisymo.
3. Atsakingas komitetas išnagrinėja 
klaidų ištaisymo projektą ir, jei komitetą 
tenkina tai, kad atsiradusią klaidą galima 
ištaisyti siūlomu būdu teikia jį 
Parlamentui.
4. Klaidų ištaisymas skelbiamas per kitą 
mėnesinę sesiją. Jis laikomas patvirtintu, 
išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per 
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keturiasdešimt aštuonias valandas po jo 
paskelbimo frakcija arba mažiausiai 
keturiasdešimt narių paprašo pateikti jį 
balsavimui. Jei klaidų ištaisymas 
nepatvirtinamas, jis grąžinamas 
atsakingam komitetui, kuris gali pasiūlyti 
iš dalies pakeistą klaidų ištaisymą arba 
baigti procedūrą.
5. Patvirtintas klaidų ištaisymas 
skelbiamas taip pat, kaip ir su juo susijęs 
tekstas. 66 straipsnio 3 dalis, 67 ir 
68 straipsniai taikomi mutatis mutandis.
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2006 m. sausio 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl būtinų Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su Europos Parlamento nariams taikomomis elgesio 
normomis (2005/2075(REG)) - Gérard Onesta pranešimas

Europos Parlamentas ,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 18 d. Europos Parlamento pirmininko laišką,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 7 d. biuro pateiktus pasiūlymus iš dalies keisti Darbo tvarkos 
taisykles,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0413/2005),

A. kadangi svarbu užtikrinti, kad Parlamento darbas vyktų garbingai, kartu išsaugant gyvą 
diskusijų pobūdį,

B. kadangi dabartinės Darbo tvarkos taisyklių nuostatos neleidžia tinkamai reaguoti į visus 
Parlamento darbo ir kitose jo patalpose vykstančios veiklos trikdymus,

C. kadangi būtina, kaip ir visose parlamentinėse asamblėjose, sudaryti galimybę skirti nuobaudas 
Parlamento nariams, nesilaikantiems elgesio normų, kurių pagrindinius principus ir 
sprendimų, kuriais skiriamos tokios nuobaudos, vidaus apskundimo tvarką siekiant užtikrinti 
gynimosi teisę turėtų nustatyti Parlamentas,

1. nusprendžia padaryti toliau pateikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalios kitos mėnesinės sesijos pirmąją dieną, pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalį;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.
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Galiojantis tekstas Pakeitimai

1 pakeitimas
9 straipsnio pavadinimas ir 1 dalies pirma pastraipa

Elgesio kodeksas Parlamento narių finansiniai interesai, 
elgesio normos ir galimybė patekti į 

Parlamentą
1. Parlamentas gali priimti savo nariams 
skirtą elgesio kodeksą. Šis kodeksas 
priimamas remiantis 202 straipsnio 2 
dalimi ir pridedamas prie šių Darbo 
tvarkos taisyklių. 

1. Parlamentas gali priimti taisykles dėl 
Parlamento narių finansinių interesų 
skaidrumo, kurios pridedamos prie šių 
Darbo tvarkos taisyklių. 

2 pakeitimas
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Parlamento narių elgesys paremtas 
abipuse pagarba ir pagrindiniuose Europos 
Sąjungos dokumentuose apibrėžtomis 
vertybėmis bei principais, išlaiko pagarbą 
Parlamentui ir neturi trukdyti sklandžiam 
Parlamento darbui ar trikdyti ramybės 
visose Parlamento patalpose. 
Jei nesilaikoma šių nuostatų, gali būti 
taikomos 146, 147 ir 148 straipsniuose 
numatytos priemonės.

3 pakeitimas
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Taikant šį straipsnį jokiu būdu neturi 
būti ribojamas Parlamento diskusijų 
gyvybingumas nei suvaržoma Parlamento 
narių žodžio laisvė. 
Šio straipsnio taikymas grindžiamas 
visapusiška pagarba Parlamento narių 
teisėms, kurios apibrėžtos pirminėje teisėje 
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ir jiems taikomame statute. 
Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo 
principu ir užtikrinama, kad Parlamento 
nariai būtų supažindinami su visomis šios 
srities nuostatomis, individualiai 
informuojant apie jų teises ir pareigas.

4 pakeitimas
22 straipsnio 3 dalies išaiškinimas

Posėdžių organizavimo tvarka apima 
klausimus, susijusius su Parlamento narių 
elgesiu visose Parlamento patalpose. 

5 pakeitimas
96 straipsnio 3 dalis

3. Paprastai komitetų posėdžiai yra vieši. 
Tačiau komitetai gali nuspręsti darbotvarkės 
klausimus suskirstyti į viešai ir uždarai 
nagrinėjamus. Vėliausiai tai turi būti 
padaryta tvirtinant posėdžio darbotvarkę. 
Tačiau jei posėdis yra uždaras, komitetas 
gali leisti visuomenei susipažinti su šio 
posėdžio dokumentais ir protokolu, 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 
straipsnio 1-4 dalių.

3. Paprastai komitetų posėdžiai yra vieši. 
Tačiau komitetai gali nuspręsti darbotvarkės 
klausimus suskirstyti į viešai ir uždarai 
nagrinėjamus. Vėliausiai tai turi būti 
padaryta tvirtinant posėdžio darbotvarkę. 
Tačiau jei posėdis yra uždaras, komitetas 
gali leisti visuomenei susipažinti su šio 
posėdžio dokumentais ir protokolu, 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 
straipsnio 1-4 dalių. Konfidencialumo 
taisyklių pažeidimo atveju taikomas 147 
straipsnis.

6 pakeitimas
VI antraštinės dalies 3 a skyriaus (naujo) pavadinimas (naujas)

3a SKYRIUS
PRIEMONĖS, KURIOS TAIKOMOS, 
KAI NESILAIKOMA ELGESIO NORMŲ

Įterpti prieš 146 straipsnį.

7 pakeitimas
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146 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Tvarka salėje Neatidėliotinos priemonės
1. Pirmininkas įspėja sesijos darbui 
trukdantį Parlamento narį.

1. Pirmininkas įspėja Parlamento narį,
trukdantį sklandžiam posėdžio darbui ar 
kurio elgesys nesuderinamas su 
atitinkamomis 9 straipsnio nuostatomis. 

8 pakeitimas
146 straipsnio 3 dalis

3. Jei ir toliau trukdoma dirbti, Pirmininkas 
gali pažeidėją išprašyti iš salės ir neleisti
dalyvauti likusioje posėdžio dalyje. 
Generalinis sekretorius, į pagalbą 
pasitelkdamas salės tvarkdarius ir, jei būtina, 
Parlamento Apsaugos tarnybą, pasirūpina, 
kad ši drausminė priemonė būtų nedelsiant
vykdoma.

3. Jei trukdymas tęsiasi ar padaromi nauji 
nusižengimai, Pirmininkas gali iš pažeidėjo
atimti teisę kabėti bei išprašyti jį iš salės 
neleidžiant dalyvauti likusioje posėdžio 
dalyje. Ypač rimtais atvejais Pirmininkas 
gali pasinaudoti pastarąja priemone 
nedelsdamas ir be antrojo įspėjimo. 
Generalinis sekretorius, pasitelkdamas į 
pagalbą salės tvarkdarius ir, jei būtina,
Parlamento Apsaugos tarnybą, nedelsdamas
pasirūpina, kad tokios drausminės
priemonės būtų vykdomos. 

9 pakeitimas
146 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Jei dėl trukdymo gali sutrikti 
Parlamento darbas, Pirmininkas, 
siekdamas atstatyti tvarką, tam tikram 
laikui sustabdo posėdį arba jį pabaigia. 
Jei Pirmininko neklausoma, jis palieka 
Pirmininko vietą. Šis veiksmas reiškia, 
kad posėdis sustabdomas. Posėdis 
tęsiamas Pirmininkui vėl jį sukvietus.

10 pakeitimas
146 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b. 1―3a dalyse numatyti įgaliojimai 
mutatis mutandis suteikiami 
pirmininkaujantiems valdymo organų, 
komitetų ir delegacijų posėdžių 
pareigūnams, kaip numatyta Darbo tvarkos 
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taisyklėse.

11 pakeitimas
146 straipsnio 3 c dalis (nauja)

3c. Prireikus, atsižvelgdamas į 
Parlamento nario padaryto elgesio normų 
pažeidimo sunkumą, posėdžio 
pirmininkas ne vėliau kaip iki kitos 
mėnesinės sesijos arba valdymo organo, 
komiteto ar delegacijos kito posėdžio gali 
Parlamento Pirmininkui pateikti prašymą 
taikyti 147 straipsnį.

12 pakeitimas
147 straipsnis

Parlamento narių pašalinimas Nuobaudos
1. Labai rimtų trukdymų ir kenkimo
Parlamento darbui atvejais Pirmininkas, 
oficialiai pranešęs, gali tuoj pat arba 
vėliausiai kitos mėnesinės sesijos metu
pasiūlyti balsuoti dėl nepasitikėjimo; dėl to 
atitinkamas Parlamento narys nedelsiant 
pašalinamas iš salės nuo dviejų iki penkių 
dienų.

1. Ypatingai rimtos netvarkos ir sutrikimų
Parlamento darbe atvejais, kai pažeidžiami 9 
straipsnyje nustatyti principai, Pirmininkas, 
išklausęs atitinkamą Parlamento narį, 
priima motyvuotą sprendimą, kuriuo 
skiriama atitinkama nuobauda, ir prieš 
paskelbdamas jį per plenarinį posėdį apie šį 
sprendimą praneša atitinkamam 
Parlamento nariui ir valdymo organų, 
komitetų ar delegacijų, kuriems tas 
Parlamento narys priklauso, pirmininkams. 

2. Dėl šios drausminės priemonės taikymo 
Parlamentas sprendžia Pirmininko 
nustatytu laiku: posėdžio, kai įvykdyti 
tvarkos pažeidimai, metu arba, jei tvarka 
pažeista už salės ribų, tuo metu, kai apie tai 
buvo informuotas Pirmininkas, arba 
vėliausiai kitos mėnesinės sesijos metu. 
Nusižengusiam Parlamento nariui 
suteikiama teisė pasisakyti Parlamente 
prieš balsavimą. Jam skiriamos ne daugiau 
kaip penkios minutės.

2. Įvertinant konkretų elgesį, būtina 
atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar 
nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo 
laipsnį, remiantis prie šių Darbo tvarkos 
taisyklių pridedamomis gairėmis*.

3. Dėl drausminių priemonių taikymo 
balsuojama be svarstymo, elektroniniu 
būdu. Prašymai, pateikti remiantis 149 
straipsnio 3 dalimi bei 160 straipsnio 1 

3. Nuobauda gali apimti vieną ar kelias 
toliau išvardytas priemones:
a) papeikimą;
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dalimi, yra nepriimtini. b) teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimą 
nuo dviejų iki dešimties dienų;
c) laikiną (nuo dviejų iki dešimties iš eilės 
einančių Parlamento arba bet kurio iš jo 
valdymo organų, komitetų ar delegacijų 
posėdžių dienų) uždraudimą dalyvauti 
visoje arba kai kurioje Parlamento veikloje, 
nepažeidžiant teisės balsuoti plenariniame 
posėdyje, su sąlyga, kad šiuo atveju griežtai 
laikomasi elgesio normų;
d) pasiūlymo sustabdyti vienos ar kelių 
Parlamento nario Parlamente užimamų 
renkamų pareigų atlikimą arba atleisti iš jų 
pateikimą pirmininkų sueigai 18 straipsnio 
pagrindu; 

*Žr. XVIa priedą.

13 pakeitimas
148 straipsnis

Šurmulys Vidaus apskundimo tvarka
Jei Parlamente kyla šurmulys, kuris trukdo 
Parlamento darbui, Pirmininkas nutraukia 
arba laikinai sustabdo posėdį, kol bus 
atstatyta tvarka. Jei Pirmininko 
neklausoma, jis palieka Pirmininko vietą. 
Šis veiksmas reiškia posėdžio sustabdymą. 
Posėdis tęsiamas Pirmininkui vėl jį 
sukvietus.

Atitinkamas Parlamento narys per dvi 
savaites nuo pranešimo apie Pirmininko 
paskirtą nuobaudą gali pateikti skundą 
biurui. Skundo pateikimas sustabdo 
nuobaudos taikymą. Nepažeidžiant 
Parlamento nario teisių, susijusių su 
apskundimu už Parlamento ribų, ne vėliau 
kaip per keturias savaites nuo skundo 
pateikimo biuras gali panaikinti, patvirtinti 
arba sumažinti paskirtą nuobaudą. Jeigu 
per nustatytą terminą biuras nepriima 
sprendimo, nuobauda laikoma niekine ir 
negaliojančia. 

14 pakeitimas
Priedas XVI a (naujas)

XVIa PRIEDAS
Parlamento narių elgesio normų aiškinimo 

gairės
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1. Reikėtų skirti matomą elgesį, kuris gali 
būti toleruojamas, jeigu juo niekas 
neįžeidžiamas ir (arba) neapšmeižiamas, 
kuris neperžengia leistinų ribų ir nesukelia 
konflikto, ir elgesį, kuriuo aktyviai 
trikdoma kuri nors Parlamento veikla.
2. Parlamento nariai yra atsakingi, jei jų 
įdarbinti asmenys arba asmenys, kuriems 
jie padėjo patekti į Parlamentą, jo patalpose 
pažeidžia Parlamento narių elgesio 
normas.
Pirmininkas ar jo atstovai gali įgyvendinti 
jiems suteiktus drausminius įgaliojimus šių 
asmenų ar kitų Parlamente nedirbančių 
asmenų atžvilgiu, jei jie yra Parlamento 
patalpose.
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2006 m. spalio 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
3 ir 4 straipsnių pakeitimo (2005/2036(REG)) - Pahor Borut pranešimas

Europos Parlamentas,,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimą dėl įgaliojimų patikrinimo1, ypač į jo 
6 dalį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 15 d. generalinio sekretoriaus laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0274/2006),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalį šie pakeitimai įsigalioja 
pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. Pasibaigus Parlamento rinkimams, 
Pirmininkas pakviečia valstybių narių 
kompetentingas valdžios institucijas 
nedelsiant pranešti Parlamentui
išrinktųjų Parlamento narių pavardes, 
kad visi Parlamento nariai galėtų užimti 
savo vietas Parlamente per pirmąjį po 
rinkimų posėdį.
Tuo pačiu metu Pirmininkas atkreipia šių 
valdžios institucijų dėmesį į atitinkamas 
1976 m. rugsėjo 20 d. Akto nuostatas ir 
paragina imtis būtinų veiksmų siekiant 
išvengti bet kokio nesuderinamumo su 
Europos Parlamento nario mandatu.

                                               
1 OL C 226 E, 2005 9 15, p. 51.
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(Dabartinė 3 str. 6 dalies redakcija 
išbraukiama)

Pakeitimas 2
3 straipsnio -1 a dalis (nauja)

-1a. Kiekvienas narys, apie kurio 
išrinkimą buvo pranešta Parlamentui, 
prieš užimdamas Parlamento nario vietą 
pateikia raštišką deklaraciją, kad jis neina 
jokių pareigų, nesuderinamų su Europos 
Parlamento nario mandatu, kaip 
numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 
7 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Pasibaigus 
visuotiniams rinkimams ši deklaracija, jei 
įmanoma, pateikiama ne vėliau kaip prieš 
šešias dienas iki pirmojo Parlamento 
posėdžio. Kol tikrinami Parlamento nario 
įgaliojimai arba kol nėra priimta 
sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad 
Parlamento narys prieš tai pasirašė 
pirmiau minėtą raštišką deklaraciją, jis 
dalyvauja Parlamento ir jo valdymo 
organų posėdžiuose, naudodamasis 
visomis jam priklausančiomis teisėmis.
Jei, remiantis faktais, kuriuos galima 
patikrinti pasinaudojant viešais 
informacijos šaltiniais, nustatoma, kad 
Parlamento narys eina pareigas, 
nesuderinamas su jo, kaip Europos 
Parlamento nario, mandatu, kaip 
numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 
7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Parlamentas, 
remdamasis Pirmininko pateikta 
informacija, konstatuoja, kad atsirado 
laisva vieta.

(Dabartinė 3 str. 5 dalies redakcija 
išbraukiama)

Pakeitimas 3
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Europos Parlamento nario įgaliojimus 
galima patvirtinti tik jam pateikus raštiškas 
deklaracijas, kaip to reikalaujama 1976 m. 

Europos Parlamento nario mandato 
galiojimą galima patvirtinti, jeigu jis 
pateikė raštiškas deklaracijas, kaip to 
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rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnyje ir šių 
Darbo tvarkos taisyklių I priede. 

reikalaujama šiame straipsnyje ir šių 
Darbo tvarkos taisyklių I priede. 

Pakeitimas 4
4 straipsnio 4 dalis

4. Apie visus neatitikimus, kylančius dėl 
nacionalinės teisės aktų, pranešama 
Parlamentui, o šis į juos atsižvelgia. 

4. Tuo atveju, kai valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija, 
remdamasi valstybės narės įstatymų 
nuostatomis, praneša Pirmininkui apie 
Europos Parlamento nario mandato 
pabaigą dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 
7 straipsnio 3 dalyje numatyto 
nesuderinamumo arba atsiėmus mandatą, 
kaip nurodyta to paties Akto 13 straipsnio 
3 dalyje, Pirmininkas praneša 
Parlamentui, kad nuo valstybės narės 
praneštos datos mandatas baigia galioti, ir 
pakviečia valstybę narę nedelsiant 
užpildyti laisvą vietą.

Kai atitinkamos valstybių narių ar 
Sąjungos valdžios institucijos arba 
atitinkamas Parlamento narys praneša 
Pirmininkui apie paskyrimą eiti pareigas, 
nesuderinamas su Europos Parlamento 
nario mandatu, Pirmininkas apie tai 
informuoja Parlamentą, o šis konstatuoja, 
jog yra laisva vieta.

Kai kompetentingos valstybių narių ar 
Sąjungos valdžios institucijos arba 
atitinkamas Parlamento narys praneša 
Pirmininkui apie paskyrimą arba išrinkimą 
eiti pareigas, kurios nesuderinamos su 
Europos Parlamento nario mandatu kaip 
numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 
7 straipsnio 1 ar 2 dalimi, Pirmininkas 
apie tai informuoja Parlamentą, kuris 
konstatuoja, jog yra laisva vieta.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 6 dalies 2 įtrauka

- Parlamento nario paskyrimo į pareigas, 
nesuderinamas su Europos Parlamento 
nario mandatu pagal nacionalinius 
rinkimų įstatymus arba 1976 m. rugsėjo 
20 d. Akto 7 straipsnį, atveju: nuo 
valstybių narių ar Sąjungos atitinkamų 
institucijų arba atitinkamo Parlamento 
nario nurodytos datos.

- Parlamento nario paskyrimo arba 
išrinkimo į pareigas, nesuderinamas su 
Europos Parlamento nario mandatu, kaip 
numatyta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 
7 straipsnio 1 arba 2 dalyje: nuo valstybių 
narių ar Sąjungos kopetentingų institucijų 
arba atitinkamo Parlamento nario 
nurodytos datos.
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Pakeitimas 6
4 straipsnio 7 dalis

7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra 
laisva vieta, jis apie tai informuoja 
atitinkamą valstybę narę.

7. Kai Parlamentas konstatuoja, jog yra 
laisva vieta, jis apie tai informuoja 
atitinkamą valstybę narę ir kviečia ją 
nedelsiant užpildyti vietą.

Pakeitimas 7
11 straipsnio paaiškinimas

Jei įgaliojimų patikrinimo klausimas 
iškeliamas pirmininkaujant vyriausiam 
pagal amžių Parlamento nariui, šis
perduoda jį nagrinėti už įgaliojimų 
patikrinimą atsakingam komitetui.

Vyriausiam pagal amžių Parlamento 
nariui suteikiami 3 straipsnio -1a dalies 
antroje pastraipoje numatyti Pirmininko 
įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl
įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami
pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių 
Parlamento nariui, perduodami už 
įgaliojimų patikrinimą atsakingam 
komitetui.
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2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama pritaikyti Parlamento vidaus procedūras prie 
Bendrijos teisės aktų supaprastinimo reikalavimų (2005/2238(REG)) - Maryline Reynaud 
pranešimas

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo B6-0582/2005,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos 
programą: reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategija“ (COM(2005)0535); 

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač į jų 41 
punktą;

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl reglamentavimo 
aplinkos supaprastinamo strategijos1, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisės aktų 
leidėjams pateiktų teisės aktų pasiūlymų atrankos rezultatų2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnio reglamentavimo Europos 
Sąjungoje strateginė apžvalga“ (COM(2006)0689); 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų nuomonę 
(A6-0143/2007),

A. kadangi Parlamentas minėtojoje 2006 m. gegužės 16 d. rezoliucijoje dėl reglamentavimo 
aplinkos supaprastinimo strategijos (21 punktas) įsipareigojo „apsvarstyti galimybę pagerinti 
savo procedūras ir vidines teisėkūros priemones, kad supaprastinimo klausimai būtų 
sprendžiami greičiau ir laikantis priminėje teisėje, visų pirma – Europos bendrijos steigimo 
sutartyje, numatytų procedūrų“,

B. kadangi teisės aktų kodifikavimas ir išdėstymas nauja redakcija yra vienos iš pačių 
svarbiausių Bendrijos teisės aktų supaprastinimo, kuris įtrauktas į atnaujintą Lisabonos 
strategiją ekonomikos augimui ir darbo vietų sukūrimui Europoje skatinti, priemonės,

C. kadangi Darbo tvarkos taisyklėse yra nuostata dėl kodifikavimo, kurią dar vertėtų persvarstyti, 
tačiau nėra jokios nuostatos dėl teisės aktų išdėstymo nauja redakcija, 

                                               
1 OL C 297 E, 2006 12 7, p. 136.
2 OL C 297 E, 2006 12 7, p. 140. 
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D. kadangi Parlamentas, persvarstydamas ir patikslindamas savo procedūras, siekia rimtai 
prisidėti prie Komisijos pastangų supaprastinti Bendrijos teisę ir paskatinti Komisiją teikti 
daugiau pasiūlymų šioje srityje, 

E. kadangi pageidautina, kad ir Taryba imtųsi tokių pat veiksmų,

1. nusprendžia padaryti toliau pateikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
80 straipsnis

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus Bendrijos teisės 
aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui. Jeigu paaiškėja, 
kad pasiūlymas niekaip nekeičia 
galiojančių Bendrijos teisės aktų esmės, 
taikoma 43 straipsnyje numatyta 
procedūra.

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl Bendrijos teisės aktų 
kodifikavimo, šis pasiūlymas perduodamas 
už teisės klausimus atsakingam komitetui. 
Šis komitetas tarpinstituciniu lygmeniu 
sutarta tvarka¹ jį išnagrinėja, kad 
įsitikintų, jog pasiūlymas apsiriboja 
paprastu kodifikavimu be esminių 
pakeitimų.

2. Atsakingo komiteto pirmininkas arba 
komiteto skirtas pranešėjas gali dalyvauti 
nagrinėjant ir rengiant kodifikavimo 
pasiūlymą. Jei reikia, atsakingas 
komitetas gali iš anksto pateikti savo 
nuomonę.

2. Komiteto , kuris buvo atsakingas 
rengiant kodifikuojamus aktus, jo paties 
prašymu arba už teisės klausimus 
atsakingo komiteto prašymu, gali būti 
paprašyta pateikti nuomonę dėl 
kodifikavimo tikslingumo.

3. Nukrypstant nuo 43 straipsnio 3 dalies 
nuostatų, supaprastinta procedūra negali 
būti taikoma pasiūlymui dėl oficialaus 
kodifikavimo, kai šios procedūros 
taikymui prieštarauja už teisės klausimus 
atsakingo komiteto ar pagrindinio 
komiteto narių dauguma.

3. Pasiūlymo teksto pakeitimai 
nepriimtini. 

Vis dėlto, pranešėjo prašymu, už teisės 
klausimus atsakingo komiteto 
pirmininkas gali šiam komitetui pateikti 
tvirtinti pakeitimus, susijusius su 
techniniais patikslinimais, jei tokie 
patikslinimai būtini, kad pasiūlymas 
atitiktų kodifikavimo taisykles, ir nekeičia 
pasiūlymo esmės.
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4. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme 
nėra jokių esminių pakeitimų, jis teikia šį 
pasiūlymą Parlamentui patvirtinti.
Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme yra 
esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui 
atmesti pasiūlymą.

Abiem atvejais Parlamentas balsuoja 
vieną kartą be pakeitimų ir be diskusijų.

______________
1 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl pagreitinto teisės aktų tekstų 
oficialaus kodifikavimo darbo metodo 4 punktas, 
OL C 102, 1996 4 4 , p. 2.

Pakeitimas 2
80 a straipsnis (naujas) 

80a straipsnis
Išdėstymas nauja redakcija
1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl teisės aktų išdėstymo nauja 
redakcija, šis pasiūlymas perduodamas už 
teisės klausimus atsakingam komitetui ir 
už atitinkamą sritį atsakingam komitetui.
2. Už teisės klausimus atsakingas 
komitetas tarpinstituciniu lygmeniu 
sutarta tvarka1 jį išnagrinėja, kad 
patikrintų, ar jame nėra kitų esminių 
pakeitimų, be tų, kurie jau buvo nurodyti.

Tokio nagrinėjimo metu pasiūlymo 
pakeitimai nepriimtini. Tačiau 80 
straipsnio 3 dalies 2 pastraipa taikoma 
toms nuostatoms, kurios pasiūlyme dėl 
išdėstymo nauja redakcija liko 
nepakeistos.

3. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas mano, kad pasiūlyme nėra kitų 
esminių pakeitimų, be tų, kurie jau buvo 
nurodyti, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.
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Šiuo atveju, be 150 ir 151 straipsniuose 
įtvirtintų sąlygų, atsakingame komitete 
priimtini tik tie pakeitimai, kurie susiję su 
pakeitimus numatančiomis pasiūlymo 
dalimis.

Tačiau nepakeistų dalių pakeitimus, 
išskirtiniu atveju ir kiekvieną pakeitimą 
atskirai, gali priimti šio komiteto 
pirmininkas, jeigu jis mano, kad tai 
būtina siekiant išlaikyti vidinę teksto 
struktūrą arba suderinti su kitais 
priimtinais pakeitimais. Šios priežastys 
nurodomos rašytiniame pakeitimų 
pagrindime.

4. Jei už teisės klausimus atsakingas 
komitetas mano, kad pasiūlyme yra dar 
kitų esminių pakeitimų, be tų, kurie buvo 
nurodyti kaip tokie, jis siūlo Parlamentui 
atmesti pasiūlymą ir apie tai praneša 
atsakingam komitetui.

Šiuo atveju Pirmininkas prašo Komisiją 
atsiimti savo pasiūlymą. Jei Komisija 
atsiima savo pasiūlymą, Pirmininkas 
praneša, kad procedūra neteko pagrindo 
ir apie tai praneša Tarybai. Jei Komisija 
neatsiima savo pasiūlymo, Parlamentas jį 
perduoda atsakingam komitetui, kuris jį 
nagrinėja pagal įprastą procedūrą. 
______________________________

1 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo 
metodo naudojimo 9 punktas, OL C 77, 2002 3 28, 
p. 1.
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2006 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 139 
straipsnio persvarstymo - pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kalbų (2006/2244(REG)) -
Ingo Friedrich pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 20 d. Pirmininko laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0391/2006),

A. kadangi 2004 m. balandžio 1 d. Parlamentas į savo Darbo tvarkos taisykles įtraukė straipsnį, 
pagal kurį numatoma, kad taikant Parlamento nuostatas dėl kalbų režimo naujoms, nuo 
2004 m. gegužės mėn. prisidėjusioms devynioms kalboms iki 2006 m. pabaigos „išimties 
tvarka būtina atsižvelgti į realiai turimus vertėjus žodžiu ir raštu bei reikalingą jų skaičių“,

B. kadangi atsižvelgiant į vertimo į šias kalbas srityje pasiektą pažangą būtų nepagrįsta nustoti 
taikyti pereinamąsias nuostatas šių metų pabaigoje niekuo jų nepakeičiant, priešingai, reikėtų 
pasinaudoti galimybe pratęsti šio straipsnio galiojimą,

C. kadangi nuo 2007 m. sausio 1 d. prisidėjus bulgarų ir rumunų kalboms kurį laiką bus 
susiduriama su panašiais sunkumais ir kadangi ypač didelių praktinių problemų kils dėl tuo 
pat metu oficialiąja kalba tapsiančios airių kalbos, 

D. kadangi siekiant atsižvelgti į šias aplinkybes galiojančios pereinamosios nuostatos turėtų būti 
išdėstytos nauja redakcija ir jų galiojimas pratęstas iki dabartinės Parlamento kadencijos 
pabaigos,  

E. kadangi toliau siekiama Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnyje numatyto tikslo įgyvendinti 
visiškos daugiakalbystės režimą, 

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. nusprendžia, kad šis pakeitimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
139 straipsnis

1. Taikant 138 straipsnį, dėl 2004 m. 
gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojusių 
valstybių narių oficialių kalbų nuo 
minėtos datos iki 2006 m. gruodžio 31 d. 
išimties tvarka būtina atsižvelgti į realiai 
turimus vertėjus žodžiu ir raštu bei 
reikalingą jų skaičių. 
2. Kiekvieną ketvirtį generalinis 
sekretorius biurui pateikia išsamią 
ataskaitą apie pažangą, siekiant pilnai 
taikyti 138 straipsnį, ir jos kopiją 
nusiunčia visiems Parlamento nariams.

1. Pereinamuoju laikotarpiu iki šeštosios 
Parlamento kadencijos pabaigos 
leidžiama nukrypti nuo 138 straipsnio 
nuostatų, atsižvelgiant į tai, jei, nepaisant 
deramų pastangų, vis dar trūksta tam 
tikros oficialios kalbos vertėjų žodžiu ir 
raštu, atsižvelgiant į šio trūkumo mastą. 
2. Remdamasis generalinio sekretoriaus 
pasiūlymu, biuras nustato, ar kiekvienos 
atitinkamos oficialios kalbos atveju 
įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir, 
atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus 
pateikiamą pažangos ataskaitą, kas šešis 
mėnesius iš naujo apsvarsto šį savo 
sprendimą. Biuras patvirtina būtinas 
įgyvendinimo taisykles. 
2a. Taikomos sutarčių pagrindu Tarybos 
priimtos laikinos išimtinės nuostatos dėl 
teisės aktų rengimo, išskyrus Europos 
Parlamento ir Tarybos kartu priimtus 
reglamentus.

3. Remdamasis motyvuota biuro 
rekomendacija, Parlamentas gali bet kada 
nuspręsti panaikinti šį straipsnį anksčiau 
arba, baigiantis šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytam terminui, pratęsti jo galiojimą.

3. Remdamasis motyvuota biuro 
rekomendacija, Parlamentas gali bet kada 
nuspręsti panaikinti šį straipsnį anksčiau 
arba, baigiantis šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytam terminui, pratęsti jo galiojimą.
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2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimo (Įgyvendinimo nuostatos) (2006/2211(REG)) -
Richard Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. poziciją dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 
Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, projekto1, ypač į jos 2 punktą,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimą 2006/512/EB, iš dalies keičiantį 
Sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką2,

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2006 m. liepos 20 d. laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0415/2006),

kadangi

A. po Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybų buvo sudarytas tarpinstitucinis 
susitarimas bendro pareiškimo forma, kuriame pritariama naujos procedūros, kuri bus įtraukta 
į Sprendimą 1999/468/EB, projektui

B. naujoji procedūra, dar vadinama „reguliavimo procedūra su tikrinimu“, suteikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai vienodas teises tikrinti kvaziteisėkūros priemones, kuriomis 
įgyvendinamas bendru sprendimu priimtas aktas, ir tokias priemones atmesti,

C. prie Sprendimo 2006/512/EB yra pridėtas šis bendras pareiškimas, į Tarybos posėdžio 
protokolą įtrauktas Komisijos pareiškimas ir Komisijos pareiškimas dėl naujosios procedūros 
įgyvendinimo ir taikymo,

D. siekiant, kad Parlamentas galėtų tinkamiausiai pasinaudoti pagal naująją procedūrą jam 
suteiktomis teisėmis, tikslinga pakeisti Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį,

1. nusprendžia atlikti toliau nurodytą dalinį Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. nusprendžia, kad šis pakeitimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.;

3. paveda Pirmininkui naudojant administracinio lygmens darbo tvarką su kitomis institucijomis 
užtikrinti, kad priemonių projektai nebūtų pateikti Parlamentui prieš pat jo darbo pertrauką; 

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 OL L 200, 2006 7 22, p. 11.
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4. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimai 1 ir 2
81 straipsnis

Įgyvendinimo nuostatos Įgyvendinimo priemonės

1. Kai Komisija perduoda Parlamentui 
įgyvendinimo priemonės projektą, 
Pirmininkas perduoda šį dokumentą
komitetui, atsakingam už teisės aktą, kurio 
įgyvendinimui skirta ši priemonė.

1. Kai Komisija perduoda Parlamentui 
įgyvendinimo priemonių projektą, 
Pirmininkas perduoda šį priemonių 
projektą komitetui, atsakingam už teisės 
aktą, kurio įgyvendinimui skirtos šios 
priemonės. Kai dėl pagrindinio teisės akto 
buvo pasitelktas glaudesnis komitetų 
bendradarbiavimas, atsakingas komitetas 
prašo kito komiteto žodžiu arba raštu 
pateikti savo nuomonę.
2. Atsakingo komiteto pirmininkas nustato 
terminą, per kurį nariai gali siūlyti, kad 
komitetas nepritartų priemonių projektui. 
Kai komitetas mano, kad tai tinkama, jis 
gali nuspręsti iš savo narių paskirti 
pranešėją ar nuolatinius pavaduojančius 
narius. Jei komitetas nepritaria priemonių 
projektui, jis pateikia pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kurioje išreiškiamas 
nepritarimas priemonių projekto 
priėmimui ir kuriame taip pat gali būti 
nurodyti daliniai priemonių projekto 
pakeitimai, kuriuos jis laiko reikalingais.

2. Atsakingo komiteto siūlymu,
Parlamentas, gavęs įgyvendinimo 
priemonės projektą, gali per vieną mėnesį 
arba, jei priemonės susiję su finansinėmis 
paslaugomis, per tris mėnesius, priimti 
rezoliuciją, prieštaraujančią priemonės 
projektui, ypač, jei ji viršija 
pagrindiniame dokumente numatytas 
įgyvendinimo galias. Jei iki termino 
pabaigos nevyksta mėnesinė sesija arba jei 
reikalingi skubūs veiksmai, laikoma, kad 
teisė atsakyti deleguojama atsakingam 
komitetui. Komiteto pirmininkas pateikia 
atsakymą laiško atsakingam Komisijos 
nariui forma ir jį pateikia visiems 
Parlamento nariams. Jei Parlamentas 
nesutinka su šia priemone, Pirmininkas 
paprašo Komisijos atšaukti arba pakeisti 
priemonę ar pateikti pasiūlymą pagal 
atitinkamą teisės aktų leidybos procedūrą.

Jei Parlamentas per nustatytą terminą nuo 
priemonių projekto gavimo datos priima 
tokią rezoliuciją, Pirmininkas paprašo 
Komisijos atšaukti arba iš dalies pakeisti 
priemonių projektą ar pateikti pasiūlymą 
pagal atitinkamą teisės aktų leidybos 
procedūrą.
3. Jei iki nustatyto termino pabaigos 
nevyksta mėnesinė sesija, laikoma, kad 
teisė atsakyti buvo perduota atsakingam 
komitetui. Komiteto pirmininkas pateikia 
atsakymą atsakingam Komisijos nariui 
laiško forma ir jį pateikia visiems 
Parlamento nariams. 
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4. Jeigu Komisijos numatytoms 
įgyvendinimo priemonėms taikoma 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, 3 
dalis netaikoma, o 1 ir 2 dalys papildomos 
šiomis nuostatomis:
a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiomis 
kalbomis;
b) Parlamentas gali nepritarti priemonių 
projekto priėmimui, grįsdamas savo 
nepritarimą tuo, kad priemonių projektu 
peržengiamos pagrindinėje priemonėje 
nustatytos įgyvendinimo galios, kad jis 
neatitinka pagrindinės priemonės tikslų 
ar turinio arba jame nesilaikoma 
subsidiarumo ar proporcingumo principų; 
c) Parlamentas nepritarti priemonių 
projekto priėmimui gali visų narių balsų 
dauguma.
(d) Jeigu priemonių projektas 
grindžiamas Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 5 ir 6 dalimis, pagal kurias 
nustatomi sutrumpinti terminai per 
kuriuos Parlamentas gali išreikšti 
prieštaravimus, tai atsakingo komiteto 
pirmininkas gali pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kurioje prieštaraujama 
priemonių projekto priėmimui, jei 
atsakingas komitetas negalėjo susitikti 
reikiamu laiku. 
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2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 15 straipsnio ir 182 straipsnio 1 dalies pakeitimo (Kvestorių rinkimai ir 
Komitetų biurai) (2006/2287(REG)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo (B6-0628/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0464/2006),

1. nusprendžia atlikti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalios 2007 sausio 1d.;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

2007 m. sausio mėn. – 2009 m. liepos 
mėn. laikotarpiu Parlamentas renka šešis 
kvestorius.

Pakeitimas 2
182 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

2007 m. sausio mėn. – 2009 m. liepos 
mėn. laikotarpiu komiteto biure yra keturi 
pavaduotojai.
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2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 201 straipsnio dėl Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimo pakeitimo 
(2006/2192(REG)) - Richard Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo B6-0166/2006,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0230/2007),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
201 straipsnio 1 dalis

1. Kilus abejonėms dėl šių Darbo tvarkos 
taisyklių taikymo ar aiškinimo, 
Pirmininkas, nepažeisdamas jokių 
anksčiau šioje srityje priimtų sprendimų,
gali perduoti šį klausimą nagrinėti 
atsakingam komitetui.

1. Kilus abejonėms dėl šių Darbo tvarkos 
taisyklių taikymo ar aiškinimo, 
Pirmininkas gali perduoti šį klausimą 
nagrinėti atsakingam komitetui.

Jei iškeliamas klausimas dėl darbo 
tvarkos pagal 166 straipsnį, Pirmininkas 
šį klausimą taip pat gali perduoti 
atsakingam komitetui.

Tai gali daryti ir komitetų pirmininkai, jei 
tokių abejonių kyla atliekant komiteto 
darbą ir jos su šiuo darbu susijusios.
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2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento darbo
tvarkos taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento narių statutą 
(2006/2195(REG)) - Ingo Friedrich pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2006 m. birželio 29 d. laišką ir 2006 m. rugsėjo 7 d. pranešimą 
plenariniame posėdyje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0368/2007),

1. nusprendžia iš dalies pakeisti Darbo tvarkos taisykles, kaip nurodyta žemiau;

2. nurodo, kad šie pakeitimai įsigalioja Europos Parlamento kadencijos, prasidėsiančios 
2009 m., pirmąją dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
8 straipsnis

Išlaidų kompensavimas ir kitos išmokos Parlamento narių statuto įgyvendinimas
Biuras tvirtina Europos Parlamento narių 
išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų 
mokėjimo nuostatus.

Jeigu nenurodyta kitaip, nuostatas, 
susijusias su Europos Parlamento narių
statuto įgyvendinimu, patvirtina biuras.

Pakeitimas 2
39 straipsnio 1 dalis

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 192 
straipsnio antrą pastraipą, prašyti
Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą 
dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau 
egzistuojančio teisės akto pakeitimo, 
priimdamas rezoliuciją atsakingo komiteto 
iniciatyva pateikto pranešimo pagrindu. 
Rezoliucija priimama visų Parlamento narių 
dauguma. Tuo pačiu metu Parlamentas gali 
nustatyti pasiūlymo teikimo terminą. 

1. Parlamentas, priimdamas rezoliuciją, 
kurios pagrindas – pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 45 straipsnį parengtas atsakingo 
komiteto pranešimas savo inciatyva, gali EB 
sutarties 192 straipsnio pagrindu paprašyti
Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą 
dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau 
egzistuojančio teisės akto pakeitimo. 
Rezoliucija priimama visų Parlamento narių 
dauguma. Tuo pat metu Parlamentas gali 
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nustatyti pasiūlymo pateikimo terminą. 

Pakeitimas 3
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Kiekvienas Parlamento narys gali 
pateikti pasiūlymą dėl Bendrijos teisės 
akto remdamasis Parlamento iniciatyvos 
teise, kurią suteikia EB sutarties 
192 straipsnis. 

Pakeitimas 4
39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Pasiūlymas pateikiamas Pirmininkui, 
kuris perduoda jį svarstyti atsakingam 
komitetui. Prieš perduodant pasiūlymas 
išverčiamas į tas oficialias kalbas, kurias 
to komiteto pirmininkas mano esant 
būtinas procedūriniam svarstymui. 
Sprendimą dėl tolesnių veiksmų komitetas 
priima per tris mėnesius nuo pasiūlymo 
perdavimo ir išklausęs pasiūlymo autorių.
Jei komitetas nusprendžia pateikti 
pasiūlymą Parlamentui Darbo tvarkos 
taisyklių 45 straipsnyje numatyta tvarka, 
pasiūlymo autorius nurodomas pranešimo 
antraštėje.

Pakeitimas 5
39 straipsnio 2 dalis 

2. Prieš pradėdamas 45 straipsnyje 
numatytą procedūrą, atsakingas komitetas 
įsitikina, kad neruošiamas joks tokio 
pobūdžio pasiūlymas, tai yra, kad: 

Išbraukta.

a) tokio pobūdžio pasiūlymo nėra metinėje 
teisės aktų leidybos programoje;  
b) tokio pasiūlymo rengimas nėra pradėtas
ar nederamai uždelstas; 
c) Komisija nėra pateikusi pozityvaus 
atsakymo dėl prašymų, gautų iš atsakingo 
komiteto arba esančių Parlamento 
rezoliucijose, priimtose balsavusiųjų 
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dauguma. 

Pakeitimas 6
45 straipsnio 1 dalis

1. Jei komitetas ketina parengti pranešimą ir 
pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl 
rezoliucijos jo kompetencijai priklausančiu 
klausimu, dėl kurio jam nebuvo pateiktas 
prašymas suteikti konsultaciją ar pateikti 
savo nuomonę pagal 179 straipsnio 1 dalį, jis 
dėl to turi gauti išankstinį pirmininkų 
sueigos leidimą. Atsisakymas duoti leidimą 
visuomet turi būti pagrįstas.

1. Jei komitetas ketina parengti pranešimą ir 
pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl 
rezoliucijos jo kompetencijai priklausančiu 
klausimu, dėl kurio jam nebuvo pateiktas 
prašymas suteikti konsultaciją ar pateikti 
savo nuomonę pagal 179 straipsnio 1 dalį, jis 
dėl to turi gauti išankstinį pirmininkų 
sueigos leidimą. Atsisakymas duoti leidimą 
visuomet turi būti pagrįstas. Jei pranešimas 
yra dėl Parlamento nario pasiūlymo, 
pateikto Darbo tvarkos taisyklių 39 
straipsnio 1a dalies pagrindu, atsisakyti 
duoti leidimą galima tik tuo atveju, jei 
neįvykdytos Parlamento narių statuto 5 
straipsnyje ir EB sutarties 192 straipsnyje 
numatytos sąlygos. 

Pakeitimas 7
150 straipsnio 6 dalies pirmoji pastraipa

6. Nebent Parlamentas nuspręstų kitaip, 
pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai 
jie buvo atspausdinti ir išdalyti visomis 
oficialiomis kalbomis. Pirmininkas tokio 
sprendimo priimti negali, jei su tuo 
nesutinka mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių.

6. Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, 
pakeitimai teikiami balsuoti tik po to, kai 
jie buvo atspausdinti ir išdalyti visomis 
oficialiomis kalbomis. Parlamentas negali 
nuspręsti kitaip, jei prieštarauja ne mažiau 
kaip keturiasdešimt Parlamento narių. 
Parlamentas vengia priimti sprendimus, 
dėl kurių tam tikrą kalbą vartojantys 
Parlamento nariai nepriimtinų mastu 
atsidurtų nepalankioje padėtyje.

Pakeitimas 8
I priedo 2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

aa) bet kokį atlyginimą, kurį Parlamento 
narys gauna už įgaliojimų vykdymą 
kitame parlamente,
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Pakeitimas 9
I priedo 4 straipsnis

Iki kol bus priimtas Europos Parlamento 
narių statutas, pakeičiantis įvairias 
nacionalines nuostatas, Parlamento narių
turto deklaravimą reglamentuoja
valstybės, kurioje jie išrinkti, teisės aktai.

Parlamento nariams taikomos valstybės 
narės, kurioje jie išrinkti, teisės aktais 
nustatytos turto deklaravimo prievolės.

Pakeitimas 10
VII priedo C a skirsnis (naujas)

Ca. Asmeninių interesų konfliktai
Biurui pritarus ir remiantis pagrįstu 
sprendimu Parlamento nariui gali būti 
neleista susipažinti su Parlamento 
dokumentu, jei, išklausęs Parlamento 
narį, biuras įsitikina, kad toks 
susipažinimas nepriimtinu mastu 
pakenktų instituciniams Parlamento 
interesams arba viešajam interesui ir kad 
atitinkamas Parlamento narys siekia 
susipažinti su dokumentais dėl privačių ir 
asmeninių priežasčių. Parlamento narys 
per vieną mėnesį nuo informavimo apie 
sprendimą dienos galį jį apskųsti raštu, 
pateikdamas motyvus. Sprendimą dėl 
skundo Parlamentas be diskusijų priima 
mėnesinės sesijos, vykstančios po skundo 
pateikimo, metu.
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2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 29 straipsnio „Frakcijų kūrimas“ pakeitimo (2006/2201(REG)) - Richard Corbett 
pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo (B6–0420/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0206/2008),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. nusprendžia, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą pirmosios po 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 3

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
29 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Frakcija sudaroma iš Parlamento narių, 
išrinktų ne mažiau kaip viename 
penktadalyje valstybių narių. Frakcijai 
įkurti reikia ne mažiau kaip dvidešimties
Parlamento narių.

2. Frakcija sudaroma iš Parlamento narių, 
išrinktų ne mažiau kaip viename 
ketvirtadalyje valstybių narių. Frakcijai 
įkurti reikia ne mažiau kaip dvidešimt 
penkių Parlamento narių.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jei frakciją sudaro mažiau narių, nei 
nustatyta minimali Parlamento narių 
dalis, būtina frakcijai sukurti, 
Pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos 
sutikimą, gali leisti frakcijai tęsti savo 
veiklą iki kito Parlamento steigiamojo 
posėdžio, jei patenkinamos šios sąlygos:
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– frakcija ir toliau susideda iš narių, 
išrinktų mažiausiai vienoje penktojoje 
valstybių narių,
– frakcija veikia ilgiau nei metus.
Pirmininkas netaiko šios išlygos, jei 
pakanka įrodymų, kad šia išlyga 
piktnaudžiaujama.



PE423.766 312/370 DV\779820LT.doc

LT



Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių  straipsnių dėl peticijų 
pakeitimo (2006/2209(REG))1 - Gérard Onesta pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 20 d. Pirmininko raštą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę 
(A6-0027/2009),

1. nusprendžia priimti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. pabrėžia, kad pakeitimai įsigalioja pirmą kito plenarinio posėdžio dieną, išskyrus Darbo 
tvarkos taisyklių 193a straipsnio pakeitimą (naują), kuris įsigalios pirmą dieną po atitinkamos 
Sutarties nuostatos įsigaliojimo datos; primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kito 
plenarinio posėdžio dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. Jei peticiją pasirašė keli fiziniai arba 
juridiniai asmenys, pasirašiusieji paskiria 
vieną atstovą ir atstovo pavaduotoją, kuris 
laikomas peticijos teikėju įgyvendinant 
toliau išdėstytas nuostatas.
Jei tokio asmens nebuvo paskirta, 
pirmasis pasirašęs asmuo arba kitas 
atitinkamas asmuo bus laikomas peticijos 
teikėju.

Pakeitimas 2

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 b dalis (nauja)

                                               
1 Kadangi šis rezoliucijos projektas nebuvo išnagrinėtas ir dėl jo nebuvo balsuota plenariniame posėdyje, 

žemiau pateikiamas tekstas, dėl kurio buvo balsuota AFCO komitete;
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. Kiekvienas peticijos teikėjas gali bet 
kada atšaukti savo parašą.
Jei visi teikėjai atšaukia parašus, peticija 
nebegalioja ir anuliuojama.

Pagrindimas

Šiuo metu Darbo tvarkos taisyklėse teikėjams nenumatyta galimybės atsiimti peticiją. 
Atsižvelgiant į tai, kad daugėja peticijų, susijusių su politine svarba, o ne su tiesioginį poveikį 
ribotai žmonių grupei turinčiais klausimais, skaičių, kurias pasirašo didelis skaičius teikėjų, 
reikėtų numatyti teikėjams tokią galimybę.

Pakeitimas 3

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Peticijos pateikiamos viena iš oficialių 
Europos Sąjungos kalbų.

3. Peticijos pateikiamos oficialiąja Europos 
Sąjungos kalba.

Kitomis kalbomis pateiktos peticijos bus 
nagrinėjamos tik tuo atveju, jei peticijos 
įteikėjas prie jos prideda vertimą arba 
santrauką viena iš oficialių Europos 
Sąjungos kalbų. Parlamentas remiasi šiuo 
vertimu arba pateiktos peticijos 
santrauka. Parlamentas susirašinėja su 
peticijų teikėjais ta oficialia kalba, kuria 
buvo pateiktas vertimas arba santrauka.

Kitomis kalbomis pateiktos peticijos bus 
nagrinėjamos tik tuo atveju, jei peticijos 
įteikėjas prie jos prideda vertimą viena iš 
oficialių Europos Sąjungos kalbų. 
Parlamentas susirašinėja su peticijų 
teikėjais ta oficialia kalba, kuria buvo 
pateiktas vertimas arba santrauka.

Biuras gali nuspręsti, kad peticija ir 
susirašinėjimas su teikėjais vyktų kita 
kalba, vartojama valstybėje narėje.

Pagrindimas

Biuras jau nusprendė, kad Parlamentas atsako į peticijas, gautas iš piliečių baskų, katalonų ir 
galisų (galego) kalbomis, šiomis kalbomis.

Pakeitimas 4

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 5 dalis



PE423.766 314/370 DV\779820LT.doc

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas 
persiunčia atsakingam komitetui, kuris 
pirmiausiai patikrina, ar užregistruotos 
peticijos tikrai priklauso Europos 
Sąjungos veiklos sričiai.

5. Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas 
persiunčia atsakingam komitetui, kuris 
pirmiausiai nustato, ar peticija priimtina 
remiantis EB Sutarties 194 straipsnio 
nuostatomis.
Jei atsakingas komitetas nesugeba 
pasiekti susitarimo peticijos priimtinumo 
klausimu, ji priimtina, jei tam pritaria 
bent ketvirtadalis komiteto narių.

Pagrindimas

Teisė pateikti peticiją yra pagrindinė piliečių teisė, kuri remiasi pirmine teise ir jos negalima 
suvaržyti politiškai motyvuotais sprendimais. Todėl sprendimas dėl peticijos priimtinumo yra 
labai opus klausimas, kuris turėtų būti teisiniu klausimu, nepaisant to, kad jis turi tam tikrų 
politinių aspektų. 
Šį sprendimą pageidautina, kad konsensuso būdu priimtu Komiteto nariai. Tačiau politiniais 
klausimais sunku rasti susitarimą, todėl išimties atvejais, siekiant išvengti aklavietės, būtų tinkama 
kvalifikuotajai daugumai suteikti teisę paprieštarauti dėl peticijos nepriimtinumo.

Pakeitimas 5

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6. Peticijos, kurias komitetas paskelbia 
nepriimtinomis, yra archyvuojamos. 
Peticijos teikėjui yra pranešama apie 
sprendimą ir jo priežastis.

6. Peticijos, kurias komitetas paskelbia 
nepriimtinomis, yra archyvuojamos. 
Peticijos teikėjui yra pranešama apie 
sprendimą ir jo priežastis. Jei įmanoma, 
galima pasiūlyti kitų priemonių padarytai 
žalai atlyginti.

Pakeitimas 6

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7. Tokiais atvejais, komitetas peticijos 
teikėjui gali pasiūlyti kreiptis į 
kompetentingą atitinkamos valstybės 

Išbraukta.
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narės ar Europos Sąjungos instituciją.

Pakeitimas 7

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8. Peticijos įtraukiamos į viešą registrą, 
išskyrus atvejus, kai peticijos teikėjas 
prašo, kad jo peticija būtų nagrinėjama 
konfidencialiai.

8. Užregistruotos peticijos bendrąja tvarka 
tampa viešais dokumentais, ir siekdamas 
skaidrumo Parlamentas gali paskelbti 
peticijos teikėjo pavardę ar pavadinimą ir 
peticijos turinį.

Pakeitimas 8

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8a. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų 
peticijos teikėjas (-a) gali paprašyti, kad jo 
(jos) pavardė ar pavadinimas nebūtų 
paviešinti, siekiant išsaugoti jo (jos) 
privatumą. Tokiu atveju Parlamentas 
privalo atsižvelgti į šį prašymą.
Jei peticijos negalima išnagrinėti dėl jos 
anonimiškumo, kreipiamasi į peticijos 
teikėją dėl tolesnių jos nagrinėjimo būdų.

Pakeitimas 9

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

8b. Peticijų teikėjas (-a) gali prašyti, kad 
jo (jos) peticija būtų nagrinėjama 
konfidencialiai. Tokiu atveju Parlamentas 
imasi atitinkamų atsargumo priemonių, 
kad peticijos turinys nebūtų paviešintas. 
Peticijų teikėjai informuojami, kokiomis 
konkrečiomis sąlygomis bus taikoma ši 
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nuostata.

Pakeitimas 10

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio -1 dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1. Priimtinos peticijos svarstomos 
atsakingame komitete vykstant įprastai jo 
veiklai. Tokios peticijos aptariamos arba 
eiliniame posėdyje, arba taikant rašytinę 
procedūrą. Peticijų teikėjai gali būti 
kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose, 
jei jų peticija bus aptariama, arba jie gali 
paprašyti juose dalyvauti. Peticijų 
teikėjams teisę kalbėti suteikia 
pirmininkas.

Pakeitimas 11

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Atsakingas komitetas gali nuspręsti 
parengti pranešimą ar kita forma išreikšti 
savo nuomonę dėl peticijų, kurias 
paskelbia priimtinomis.

1. Komitetas gali nuspręsti parengti 
pranešimą savo iniciatyva, vadovaujantis 
Drabo tvarkos taisyklių 45 straipsnio 1 
dalimi, dėl priimtinos peticijos arba 
pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, jei tam neprieštarauja 
Pirmininkų sueiga. Tokie pasiūlymai dėl 
rezoliucijų įtraukiami į plenarinio 
posėdžio darbotvarkę balsuoti vieną kartą 
be diskusijų ne vėliau kaip praėjus 
aštuonioms savaitėms nuo jų priėmimo 
komitete datos, nebent Pirmininkų sueiga 
išimties tvarka nuspręstų taikyti Darbo 
tvarkos taisyklių 131a straipsnį.

Tam tikrais atvejais, ypač kai peticijose 
prašoma pakeisti galiojančias teisės aktų 
nuostatas, komitetas, remdamasis 46 
straipsniu, gali paprašyti kitų komitetų 
pateikti savo nuomonę.

Remdamasis 46 straipsniu ir VI priedu, 
komitetas, gali paprašyti kitų komitetų, 
kurie atsako už šiuos svarstomus 
klausimus, pateikti savo nuomonę.
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Pakeitimas 12

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Turi būti sukurtas elektroninis registras, 
kuriame piliečiai galėtų prisijungti prie 
peticijos teikėjų, padėdami elektroninius 
parašus prie priimtinomis paskelbtų ir į 
registrą įtrauktų peticijų. 

2. Turi būti sukurtas elektroninis registras, 
kuriame piliečiai galėtų prisijungti prie 
peticijos teikėjų arba atsiimti savo parašą, 
padėdami elektroninius parašus prie 
priimtinomis paskelbtų ir į registrą įtrauktų 
peticijų arba atšaukti savo parašą.

Pakeitimas 13

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Nagrinėdamas peticijas ar nustatydamas 
faktus, komitetas gali surengti peticijų 
teikėjų klausymus ar bendro pobūdžio 
klausymus arba pavesti nariams vykti į 
vietą nustatyti faktus. 

3. Tirdamas  peticijas, nustatydamas faktus 
ar ieškodamas sprendimų, komitetas gali 
lankytis informacijos rinkimo tikslu 
valstybėse narėse ar regione, dėl kurio 
pateikta peticija.

Pranešimus apie apsilankymus parengia 
dalyviai, tvirtina komitetas ir pateikia 
Pirmininkui.

Pakeitimas 14

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Rengdamas savo nuomonę dėl peticijos, 
komitetas gali paprašyti Komisijos pateikti 
reikiamus dokumentus, informaciją ar 
pasinaudoti jos paslaugomis.

4. Komitetas gali paprašyti Komisijos jam 
padėti, t.y. dėl to ar laikomasis Bendrijos 
teisės normų, o taip pat pateikti visus 
papildomus dokumentus ir informaciją, 
susijusią su peticija. Komisijos atstovai
dalyvauja komiteto posėdžiuose.
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Pakeitimas 15

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Komitetas, jei reikalinga, pateikia 
Parlamentui pasiūlymus dėl rezoliucijų 
dėl išnagrinėtų peticijų.

5. Komitetas gali paprašyti Pirmininko 
persiųsti jo nuomonę ar rekomendaciją 
dėl veiksmų ar atsakomųjų priemonių 
Komisijai, Tarybai ar atsakingai valstybės 
narės institucijai.

Komitetas taip pat gali paprašyti 
Pirmininko persiųsti jo nuomonę 
Komisijai ar Tarybai.

Pakeitimas 16

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7. Peticijų teikėjams Pirmininkas praneša
apie priimtus sprendimus ir jų priėmimo 
priežastis.

7. Peticijų teikėjai informuojami apie 
komiteto priimtus sprendimus, jiems 
pateikiamos sprendimą pagrindžiančios 
priežastys.
Kai baigiama svarstyti priimtina peticija,
paskelbiama, kad svarstymas baigtas, ir 
apie tai informuojamas peticijos teikėjas.

Pakeitimas 17

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
193 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

193 a straipsnis
Piliečių iniciatyva

Jei Parlamentui pranešama, kad 
Komisijos buvo paprašyta pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto, vadovaujantis 
ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, 
Peticijų komitetas nustato ar tai turės 
įtakos jo darbui ir, jei bus būtina, apie tai 
praneša peticijų, susijusių su minėtais 
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klausimais, teikėjams.

Pagrindimas

Šis pakeitimas negalios tol, kol neįsigalios Lisabonos sutartis.
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2007 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 47 straipsnio pakeitimo – bendradarbiavimas tarp komitetų 
(2007/2016(REG)) - Richard Corbett pranešimas 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo (B6-0461/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0139/2007),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. pažymi, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 3
47 straipsnis

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp
komitetų

Darbo su susijusiais komitetais procedūra 

Kai, pirmininkų sueigos nuomone, 
klausimas priklauso beveik vienodai dviejų 
komitetų kompetencijai ar skirtingi 
klausimo aspektai priklauso dviejų 
skirtingų komitetų kompetencijai, be 46 
straipsnio nuostatų papildomai taikomos 
šios nuostatos:

Kai, remiantis 179 straipsnio 2 dalimi 
arba 45 straipsniu, klausimas dėl 
kompetencijos perduodamas pirmininkų 
sueigai ir pirmininkų sueiga, remdamasi 
VI priedu, mano, kad klausimas priklauso 
beveik vienodai dviejų ar daugiau 
komitetų kompetencijai ar kad skirtingi 
klausimo aspektai priklauso dviejų ar 
daugiau komitetų kompetencijai, be 46 
straipsnio nuostatų, papildomai taikomos 
šios nuostatos:

- darbo grafikas sudaromas bendru abiejų
komitetų susitarimu;

- darbo grafikas sudaromas bendru 
suinteresuotų komitetų susitarimu;

- pranešėjas ir nuomonės referentas
stengiasi susitarti dėl tekstų, kuriuos 
kiekvienas jų siūlo savo komitetui, taip pat 
dėl pozicijos pakeitimų atžvilgiu;

- pranešėjas ir nuomonės referentai vienas 
kitą informuoja ir stengiasi susitarti dėl 
tekstų, kuriuos kiekvienas jų siūlo savo 
komitetui, taip pat dėl pozicijos pakeitimų 
atžvilgiu;

- suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir 
referentai stengiasi kartu nustatyti jų 
išimtinei arba bendrai kompetencijai 
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priklausančias teksto dalis bei susitarti dėl 
tikslių bendradarbiavimo metodų;

- atsakingas komitetas be balsavimo priima 
nuomonę teikiančio komiteto pakeitimus, 
kurie, atsakingo komiteto pirmininko 
nuožiūra, jam pasikonsultavus su nuomonę 
teikiančio komiteto pirmininku, priklauso 
pastarojo kompetencijai pagal VI priedo 
nuostatas ir neprieštarauja kitoms 
pranešimo dalims.

- atsakingas komitetas be balsavimo priima 
susijusio komiteto pakeitimus, kurie, 
atsakingo komiteto pirmininko nuožiūra, 
jam pasikonsultavus su susijusio komiteto 
pirmininku, priklauso išimtinei pastarojo 
kompetencijai pagal VI priedo nuostatas ir 
neprieštarauja kitoms pranešimo dalims.
Atsakingo komiteto pirmininkas 
atsižvelgia į visus susitarimus, priimtus 
pagal trečią įtrauką.
- jeigu dėl pasiūlymo vykdoma 
sutaikinimo procedūra, Parlamento 
delegacijoje turi dalyvauti bet kurio 
susijusio komiteto referentas. 
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Pranešimo projektas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros 
(2007/2124(REG)) - Richard Corbett pranešimas

Šis projektas nebuvo patvirtintas komitete iki šios „kadencijos apžvalgos“ versijos rengimo 
pabaigos. Jis bus pateiktas atnaujintoje versijoje po balsavimo plenariniame posėdyje.
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2008 m. liepos 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių, 
susijusių su Komisijos tvirtinimu, pakeitimo (2007/2128(REG)) - Andrew Duff pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pirmininko 2006 m. gruodžio 14 d. laišką,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Europos Komisijos tvirtinimo 
gairių1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0198/2008),

1. nusprendė padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2. pažymi, kad pakeitimai įsigalios pirmąją kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui šį sprendimą perduoti Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
99 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Komitetas pakviečia kandidatą padaryti 
pareiškimą ir atsakyti į klausimus. 

2. Atitinkamas komitetas arba komitetai
pakviečia paskirtąjį Komisijos narį
padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus. 
Klausymai rengiami taip, kad paskirtieji 
Komisijos nariai galėtų atskleisti 
Parlamentui visą reikalingą informaciją. 
Su klausymų rengimu susijusios 
nuostatos pateikiamos Darbo tvarkos 
taisyklių priede1.
1 Žr. XVI b priedą.

Pakeitimas 2

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
99 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

                                               
1 OL C 285 E, 2006 11 22, p. 137.
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6. Komisijos kadencijos metu pasikeitus
jos sudėčiai atitinkami Komisijos nariai 
kviečiami atvykti į komitetus, atsakingus 
už jų kompetencijos sritį. 

6. Komisijos kadencijos metu įvykus 
svarbiems su postais susijusiems 
pokyčiams, prireikus užpildyti atsiradusį 
laisvą postą ar skiriant naują Komisijos 
narį į ES įstojus naujai valstybei narei, 
atitinkami Komisijos nariai pagal 2 dalį
kviečiami atvykti į komitetus, atsakingus 
už jų kompetencijos sritis.

Pakeitimas 3

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XVI b priedas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

XVIb PRIEDAS
Komisijos tvirtinimo gairės
1. Parlamentui balsuojant dėl pritarimo 
visai Komisijos sudėčiai, taikomi šie 
principai, kriterijai ir nuostatos:
a) Vertinimo pagrindas
Parlamentas įvertina paskirtuosius 
Komisijos narius, atsižvelgdamas į jų 
bendrą kompetenciją, įsipareigojimus 
Europai ir asmeninį nepriklausomumą. 
Jis vertina su atitinkamu postu susijusias 
žinias ir komunikacijos įgūdžius.
Parlamentas ypatingai atsižvelgia į lyčių 
pusiausvyrą. Jis gali pareikšti nuomonę 
dėl išrinktojo pirmininko siūlomo pareigų 
pagal postus padalijimo.
Parlamentas gali paprašyti bet kokios 
informacijos, kurios reikia siekiant priimti 
sprendimą dėl paskirtųjų Komisijos narių 
tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista 
visa su jų finansiniais interesais susijusi 
informacija.
b) Klausymai
Kiekvienas paskirtasis Komisijos narys 
kviečiamas dalyvauti atitinkamo komiteto 
arba komitetų posėdžiuose viename 
klausyme. Klausymai yra vieši.
Klausymus bendrai organizuoja 
pirmininkų sueiga ir komitetų pirmininkų 



DV\779820LT.doc 325/370 PE423.766

LT

sueiga. Mišrių kompetencijų postų atveju 
suderinama, kad klausymams būtų 
paskirti tinkami komitetai. Yra trys 
galimybės:
(i) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
susijęs tik su vieno Parlamento komiteto 
kompetencijos sritimi, paskirtąjį 
Komisijos narį išklauso tik tas komitetas,
(ii) jeigu paskirtojo Komisijos nario postas 
daugiau ar mažiau vienodai susijęs su 
kelių Parlamento komitetų kompetencijos 
sritimis, paskirtąjį Komisijos narį bendrai 
išklauso tie keli komitetai, ir
(iii) jeigu paskirtojo Komisijos nario 
postas iš esmės susijęs su vieno komiteto 
kompetencijos sritimi ir tik nedideliu 
mastu su bent dar vieno Parlamento 
komiteto kompetencijos sritimi, paskirtąjį 
Komisijos narį išklauso pagrindinio 
atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto 
ar kitų komitetų nariai kviečiami 
dalyvauti klausyme.
Derinant šiuos dalykus, visapusiškai 
konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos 
pirmininku.
Komitetai, likus pakankamai laiko iki 
klausymų pradžios, raštu pateikia 
klausimus paskirtiesiems Komisijos 
nariams. Vienas atsakingas komitetas 
raštu gali pateikti ne daugiau kaip penkis 
esminius klausimus.
Klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis 
ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji 
Komisijos nariai turi vienodą ir nešališkai 
suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti 
savo nuomonę.
Paskirtieji Komisijos nariai pakviečiami 
padaryti ne ilgesnį kaip dvidešimties 
minučių įžanginį pranešimą žodžiu. 
Rengiant klausymus siekiama, kad 
užsimegztų pliuralistinis politinis 
paskirtųjų Komisijos narių ir Parlamento 
narių dialogas. Prieš klausymo pabaigą 
paskirtiesiems Komisijos nariams 
suteikiama galimybė padaryti glaustą 
baigiamąjį pranešimą.
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c) Įvertinimas
Indeksuotas klausymų vaizdo įrašas 
pateikiamas visuomenei per 24 valandas.
Pasibaigus klausymams, komitetai 
nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną 
paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai 
yra uždari. Komitetų prašoma pateikti 
savo nuomonę dėl to, ar paskirtieji 
Komisijos nariai turi tinkamą 
kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir eiti 
tas ypatingas pareigas, į kurias jie 
paskirti. Jeigu komitetui nepavyksta 
pasiekti bendro sutarimo kuriuo nors iš 
šių dviejų punktų, komiteto pirmininkas 
kaip paskutinę priemonę kviečia slaptai 
balsuoti dėl abiejų sprendimų. Komitetų 
vertinimai paskelbiami ir pristatomi 
jungtiniame pirmininkų sueigos ir 
komitetų pirmininkų sueigos posėdyje, 
kuris yra uždaras. Pasikeitus nuomonėmis 
ir, jeigu nenusprendžiama prašyti daugiau 
informacijos, pirmininkų sueiga ir 
komitetų pirmininkų sueiga skelbia 
klausymų pabaigą.
Išrinktasis Komisijos pirmininkas per 
Parlamento posėdį, į kurį pakviečiama 
visa Taryba, pristato visus paskirtuosius 
Komisijos narius ir jų programą. Po 
pristatymo vyksta diskusijos. Siekiant 
užbaigti diskusijas, bet kuri frakcija arba 
mažiausiai keturiasdešimt Parlamento 
narių gali pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos. Taikoma 103 straipsnio 3, 4 
ir 5 dalys. Pasibaigus balsavimui dėl 
pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas 
balsuoja, pritarti ar nepritarti išrinktojo 
Komisijos pirmininko ir paskirtųjų 
Komisijos narių kaip institucijos 
paskyrimui. Sprendimą Parlamentas 
priima remdamasis vardiniu būdu 
balsavusiųjų daugumos nuomone. 
Parlamentas gali balsavimą atidėti iki kito 
posėdžio.
2. Jeigu keičiasi Komisijos sudėtis arba 
įvyksta svarbių su postais susijusių 
pokyčių Komisijos kadencijos metu, 
taikomos šios nuostatos:
a) kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, 
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dėl privalomo išėjimo į pensiją ar dėl 
mirties atsiradusią laisvą vietą, 
Parlamentas nedelsdamas kviečia 
paskirtąjį Komisijos narį dalyvauti 
klausyme tomis pačiomis sąlygomis, 
kokios nustatytos 1 dalyje;
b) kai į ES įstoja nauja valstybė narė, 
Parlamentas kviečia paskirtąjį Komisijos
narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis 
sąlygomis, kokios nustatytos 1 dalyje;
c) įvykus svarbiems su postais susijusiems 
pokyčiams, susiję Komisijos nariai, prieš 
užimdami savo naujas pareigas, yra 
kviečiami dalyvauti atitinkamų komitetų 
posėdžiuose.
Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto 
trečioje pastraipoje nustatytos procedūros, 
kai plenarinio posėdžio metu balsuojama 
tik dėl vieno Komisijos nario paskyrimo, 
balsuojama slaptai. 
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2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 23 straipsnio dėl pirmininkų sueigos sudėties pakeitimo (2007/2066(REG)) 
- Georgios Papastamkos pranešimas 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo (B6-0039/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 202 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0355/2007),

1. nusprendžia iš dalies pakeisti Darbo tvarkos taisykles, kaip nurodyta žemiau;

2. nurodo, kad šis pakeitimas įsigalioja kitos mėnesinės sesijos pirmąją dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
23 straipsnio 2 dalis

2. Nepriklausomi Parlamento nariai iš savo 
tarpo deleguoja du narius, kurie dalyvauja 
pirmininkų sueigos posėdžiuose, bet neturi 
teisės balsuoti.

2. Nepriklausomi Parlamento nariai iš savo 
tarpo deleguoja vieną narį, kuris dalyvauja 
pirmininkų sueigos posėdžiuose, bet neturi 
teisės balsuoti.
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2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 173 straipsnio dėl stenogramų pakeitimo ir jų papildymo 173a straipsniu 
dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų  (2007/2137(REG)) - Richard Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,,

– atsižvelgdamas į Pirmininko 2007 m. balandžio 12 d. laišką, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0354/2007),

1. nusprendžia atlikti žemiau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. nurodo, kad šis pakeitimas įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimai 2, 7 ir 8
173 straipsnis

1. Kiekvieno posėdžio stenograma 
sudaroma oficialiomis kalbomis.

1. Kiekvieno posėdžio stenograma 
parengiama visomis oficialiosiomis
kalbomis.

2. Kalbėję asmenys privalo grąžinti užrašytą 
savo kalbos tekstą sekretoriatui vėliausiai 
kitą dieną po to, kai jie šį tekstą gavo.

2. Kalbėję asmenys per savaitę privalo 
grąžinti sekretoriatui užrašyto savo kalbos
teksto pataisas. 

3. Posėdžio stenograma skelbiama kaip 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio
priedas.

3. Posėdžio stenograma skelbiama kaip 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio
priedas.

4. Parlamento nariai gali prašyti 
stenogramos ištraukas išversti skubiai.

Pakeitimai 3, 6 ir 9
173 a straipsnis (naujas)

173a straipsnis
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

Iš karto po posėdžio parengiami ir 
paskelbiami internete posėdžio garso ir 
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vaizdo įrašai, įskaitant garso įrašą iš visų 
vertimo žodžiu kabinų. 
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2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl naujo 202a straipsnio dėl 
Parlamento naudojamų Europos Sąjungos simbolių įtraukimo į Darbo tvarkos taisykles 
(2007/2240(REG)) - Carlos Carnero González pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
(TVK) sušaukimo1 , ypač į jos 23 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pirmininko 2007 m. rugsėjo 12 d. laišką,

–   atsižvelgdamas į simbolių svarbą siekiant iš naujo suvienyti piliečius ir Europos Sąjungą ir 
formuoti europinę tapatybę, kuri papildo valstybių narių tautinę tapatybę,

–   atsižvelgdamas į tai, kad simbolius visos Europos Sąjungos institucijos naudoja jau daugiau 
kaip 30 metų ir kad 1985 m. jiems oficialiai pritarė Europos Vadovų Taryba2 ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0347/2008),

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2.   nusprendžia, kad šis pakeitimas įsigalios kitą dieną po jo priėmimo;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
XIII antraštinės dalies „Įvairios nuostatos“ 202 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

202a straipsnis
Sąjungos simboliai

1. Parlamentas pripažįsta ir naudoja šiuos 
Sąjungos simbolius:
– vėliavą, kurioje pavaizduota dvylika 
apskritimu išdėstytų aukso spalvos 
žvaigždžių mėlyname fone;
– himną, sukurtą pagal Liudviko van 
Bethoveno Devintosios simfonijos "Odę 
džiaugsmui“;
– šūkį „Suvieniję įvairovėje“.

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328.
2 Milano Europos Vadovų Taryba, 1985 m. birželio 28 ir 29 d.
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2. Gegužės 9-ąją Parlamentas švenčia 
Europos dieną.
3. Vėliava iškeliama visuose Parlamento 
pastatuose ir oficialių renginių metu. 
Vėliava naudojama visose Parlamento 
posėdžių salėse.
4. Himnas atliekamas kiekvienos 
kadencijos pirmojo posėdžio pradžioje ir 
kitų iškilmingų posėdžių metu, visų pirma 
priimant valstybių ar vyriausybių vadovus 
arba sveikinant naujus Parlamento narius 
po ES plėtros.
5. Šūkis naudojamas oficialiuose 
Parlamento dokumentuose.
6. Biuras apsvarsto, kur dar Parlamente 
gali būti naudojami simboliai . Biuras 
nustato išsamias šio straipsnio 
įgyvendinimo nuostatas.
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2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 81 straipsnio dėl įgyvendinimo priemonių pakeitimo (2008/2027(REG)) -
Monica Frassoni pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 27 d. Parlamento pirmininko laišką, kuriuo buvo perduotas 
tarpinstitucinis susitarimas, kurį 2007 m. gruodžio 12 d. patvirtino Pirmininkų sueiga,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo tvarkos, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 
2006/512/EB1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 120 straipsnio 2 dalį, 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0108/2008),

1. nusprendžia atlikti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
81 straipsnio 4 dalies a punktas 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiomis kalbomis;

a) tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti 
tada, kai priemonių projektas pateikiamas 
Parlamentui visomis oficialiomis kalbomis.
Kai taikomi trumpesni terminai (Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a 
straipsnio 5 dalies b punktas) ir skubos 
atvejais (Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 6 dalis) tikrinimo laikas 
pradedamas skaičiuoti, išskyrus atvejus, 
kai atsakingo Parlamento komiteto 
pirmininkas tam prieštarauja, nuo tos 
dienos, kai Parlamentas gauna galutinį 

                                               
1 Priimti tekstai, 2008 5 8, P6_TA(2008)0189.
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įgyvendinimo priemonių projektą tomis 
kalbomis, kuriomis projektas buvo 
pateiktas pagal Sprendimą 1999/468/EB 
įsteigto komiteto nariams. Tokiu atveju 
138 straipsnis netaikomas;
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2008 m. liepos 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių, 
susijusių su plenarinių posėdžių darbu ir pranešimais savo iniciatyva, pakeitimo 
atsižvelgiant į Parlamento reformos darbo grupės pasiūlymus (2007/2272(REG)) - Richard 
Corbett pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pirmininkų sueigos 2007 m. spalio 25 d. ir gruodžio 12 d. sprendimus,
– atsižvelgdamas į pirmininko 2007 m. lapkričio 15 d. ir 2008 m. sausio 31 d. laiškus,

– atsižvelgdamas į Parlamento reformos darbo grupės 2007 m. rugsėjo 6 d. pirmininkų sueigai 
pateiktą pirmąją tarpinę ataskaitą dėl plenarinių posėdžių darbo ir veiklos tvarkaraščio ir į 
jos išvadas dėl pranešimų savo iniciatyva,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 199 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 ir 202 straipsnius,
– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0197/2008),

1. nusprendė padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;
2. pažymi, kad pakeitimai įsigalios pirmąją kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus naujojo IIa 

priedo 2 ir 3 punktus, kurie įsigalios pirmąją 2009 m. liepos mėn. prasidėsiančios 
Parlamento kadencijos dieną; pažymi, kad 45 straipsnio 1a dalis taikoma ir tiems 
pranešimams, kuriems parengti leidimas buvo suteiktas prieš įsigaliojant šiai nuostatai;

3. nusprendė, kad 2007 m. lapkričio 13 d. jo sprendime dėl Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento narių statutą1 esantis 5 pakeitimas, 
susijęs su 39 straipsnio 2 dalimi, įsigalios pirmąją kitos mėnesinės sesijos dieną; 

4. remdamasis 204 straipsnio c punktu, nusprendė Pirmininkų sueigos sprendimą dėl 
pranešimų savo iniciatyva taisyklių ir praktikos, su pakeitimais, padarytais pirmininkų 
sueigos 2007 m. gruodžio 12 d. ir 2008 m. vasario 14 d. sprendimais, paskelbti kaip Darbo 
tvarkos taisyklių priedą; paveda generaliniam sekretoriui atnaujinti šį priedą pagal būsimus 
pirmininkų sueigos sprendimus šiuo klausimu;

5. paveda pirmininkui ši sprendimą perduoti Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas 1

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
38 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Parlamentui Sutartimis suteiktos 

iniciatyvos teisės
Kai Sutartimis Parlamentui suteikta 
iniciatyvos teisė, atsakingas komitetas gali 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0500.
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nuspręsti parengti pranešimą savo 
iniciatyva.
Pranešime turi būti: 
a) pasiūlymas dėl rezoliucijos;
b) jei reikia, sprendimo arba pasiūlymo 
projektas;
c) aiškinamoji dalis, kurioje, jei reikia, 
pateikiama finansinė ataskaita.
Kai prieš priimdamas teisės aktą 
Parlamentas privalo gauti Tarybos 
patvirtinimą arba pritarimą ir Komisijos 
nuomonę arba pritarimą, Parlamentas 
gali, pranešėjui pasiūlius, po balsavimo 
dėl siūlomo teisės akto nuspręsti atidėti 
balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, 
kol Taryba arba Komisija pateiks savo 
poziciją.

Pakeitimas 2

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. Pranešimuose savo iniciatyva esantys 
pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi 
Parlamente laikantis 131a straipsnyje 
nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. 
Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų 
pakeitimai plenariniame posėdyje 
nesvarstomi, išskyrus atvejus, kai juos 
pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti 
į naują informaciją, tačiau galima pateikti 
alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijos 
pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis 
netaikoma, jei pranešimo tema atitinka 
esmines diskusijas plenariniame posėdyje, 
jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 
39 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę 
arba jei pranešimą pagal Pirmininkų 
sueigos nustatytus kriterijus1 galima 
laikyti strateginiu pranešimu.
______________
1 Žr. Pirmininkų sueigos sprendimą šiuo 
klausimu, pateikiamą Darbo tvarkos taisyklių 
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[...] priede.

Pakeitimas 3

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio nuostatos mutatis 
mutandis taikomos tais atvejais, kai 
Sutartys iniciatyvos teisę suteikia 
Parlamentui. 

2. Jei pranešimo temai taikoma 38a 
straipsnyje nurodyta iniciatyvos teisė, 
suteikti leidimą galima atsisakyti tik tuo 
atveju, kai nesilaikoma Sutartyse 
nustatytų sąlygų.

Pakeitimas 4

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Tokiais atvejais pirmininkų sueiga priima 
sprendimą per du mėnesius.

2a. 38a ir 39 straipsniuose numatytais
atvejais Pirmininkų sueiga priima 
sprendimą per du mėnesius.

Pakeitimas 5

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
110 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris Parlamento narys Tarybai ar 
Komisijai gali pateikti klausimus, į kuriuos 
atsakoma raštu. Už tokių klausimų turinį 
asmeniškai atsako jų teikėjai. 

1. Kiekvienas Parlamento narys, pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires1, gali pateikti klausimų Tarybai ar 
Komisijai, į kuriuos atsakoma raštu. Už 
tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

______________
1 Žr. IIa priedą.

Pakeitimas 6

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
110 straipsnio 2 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2. Klausimai pateikiami Pirmininkui raštu, 
ir jis perduoda juos atitinkamai institucijai.  

2. Klausimai pateikiami Pirmininkui raštu, 
o jis juos perduoda atitinkamai institucijai. 
Kai kyla abejonių dėl klausimo 
priimtinumo, sprendžia Pirmininkas. 
Klausimo teikėjui pranešama apie 
sprendimą.

Pakeitimas 7

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
111 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Bet kuris Parlamento narys gali pateikti 
klausimą Europos centriniam bankui, į kurį 
atsakoma raštu. 

1. Kiekvienas Parlamento narys, pagal 
Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytas 
gaires1, gali pateikti klausimų Europos 
centriniam bankui, į kuriuos atsakoma 
raštu. 
______________
1 Žr. IIa priedą.

Pakeitimas 8

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

131a straipsnis
Trumpas pristatymas

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos 
siūlymu Parlamentas taip pat gali 
nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio 
nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį 
posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu 
atveju Komisija turi galimybę išsakyti 
savo nuomonę, o kiekvienas Parlamento 
narys turi teisę išreikšti savo poziciją 
pateikdamas papildomą raštišką 
pareiškimą pagal 142 straipsnio 7 dalį.
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Pakeitimas 9

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5. Svarstant pranešimą, Komisija ir Taryba 
paprastai išklausomos iš karto po 
pranešimo pristatymo. Tačiau svarstant 
Komisijos pasiūlymą, Pirmininkas 
pirmiausiai suteikia žodį Komisijai ir 
paprašo trumpai pristatyti savo pasiūlymą. 
Svarstant Tarybos dokumentą, 
Pirmininkas gali suteikti pirmenybę 
kalbėti Tarybai. Abiem atvejais po minėtų 
kalbų žodis suteikiamas pranešėjams.
Komisijos ir Tarybos atstovai gali kalbėti 
dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento 
narių išsakytas mintis. 

5. Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir 
Taryba paprastai išklausomos iš karto po 
to, kai pranešėjas pristato pranešimą. 
Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti 
dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento 
narių išsakytas mintis.

Pakeitimas 10

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
151 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4. Frakcija gali pateikti pasiūlymą dėl 
rezoliucijos, kaip alternatyvą kitam su 
teisės aktų leidyba nesusijusiam 
pasiūlymui dėl rezoliucijos, esančiam 
komiteto pranešime.

4. Frakcija arba mažiausiai keturiasdešimt 
Parlamento narių su teisės aktų leidyba 
nesusijusiam pasiūlymui dėl rezoliucijos, 
esančiam komiteto pranešime, gali pateikti 
alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Šiuo atveju frakcija negali teikti pakeitimų 
atsakingo komiteto pasiūlymui dėl 
rezoliucijos. Frakcijos pasiūlymas dėl 
rezoliucijos negali būti ilgesnis negu
atsakingo komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas 
balsuoti vienu balsavimu ir be pakeitimų.

Šiuo atveju frakcija arba atitinkami 
Parlamento nariai negali teikti pakeitimų 
atsakingo komiteto pasiūlymui dėl 
rezoliucijos. Alternatyvus pasiūlymas dėl 
rezoliucijos negali būti ilgesnis nei
atsakingo komiteto pasiūlymas dėl 
rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas 
balsuoti vienu balsavimu ir be pakeitimų.

Mutatis mutandis taikoma 103 straipsnio 
4 dalis.

Pakeitimas 11

Parlamento darbo tvarkos taisyklės
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II a priedas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

IIa PRIEDAS
Pagal 110 ir 111 straipsnius teikiamų 
klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, 

gairės
1. Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu:
- priklauso atitinkamos institucijos 
kompetencijai ir atsakomybės sričiai ir yra 
visuotinės svarbos;
- yra glausti ir juose pateikiamas 
suprantamas paklausimas;
- parašyti neužgaulia kalba;
- nėra susiję su išimtinai asmeniniais
reikalais.
2. Jei klausimas neatitinka šių gairių, 
sekretoriatas jo teikėjui pataria, kaip 
parengti klausimą, kad jis būtų 
priimtinas. 
3. Jei per paskutinius šešis mėnesius jau 
buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar 
panašus klausimas, sekretoriatas 
perduoda klausimo teikėjui ankstesnio 
klausimo ir atsakymo kopiją. Atnaujintas 
klausimas atitinkamai institucijai 
perduodamas tik tuo atveju, kai klausimo 
teikėjas nurodo svarbių pokyčių arba 
siekia gauti papildomos informacijos.
4. Jei klausimu siekiama gauti faktinės ar 
statistinės informacijos, kurią galima rasti 
Parlamento bibliotekoje, pastaroji apie tai 
praneša Parlamento nariui, ir šis 
klausimą gali atsiimti.
5. Į klausimus dėl susijusių dalykų gali 
būti atsakyta kartu.
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Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 2 dalies aiškinimas (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas / pakeitimas siekiant palengvinti kompetencijos 
klausimų sprendimą, ypač ne teisėkūros procedūrų atvejais (2005/2239(REG)) - Ingo 
Friedrich
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Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio aiškinimas (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų aiškinimas 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett



DV\779820LT.doc 347/370 PE423.766

LT



2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 121 straipsnio dėl ieškinių Teisingumo Teismui pakeitimo 
(2007/2266(REG)) - Costas Botopoulos pranešimas

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pirmininko 2007 m. rugsėjo mėn. 26 d. laišką,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6–0324/2008),

o nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

o primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną;

o paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
121 straipsnio 3a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimai

3a. Pirmininkas, pasikonsultavęs su 
atsakingu komitetu, Parlamento vardu 
pateikia samprotavimus arba nusprendžia 
dalyvauti teisme nagrinėjamoje byloje.

Jeigu Pirmininkas ketina nukrypti nuo 
atsakingo komiteto rekomendacijos, jis, 
nurodydamas priežastis, apie tai praneša 
atitinkamam komitetui ir klausimą 
perduoda Pirmininkų sueigai.

Jeigu Pirmininkų sueiga laikosi 
nuomonės, kad Parlamentas išskirtiniu 
atveju neturėtų pateikti samprotavimų ar 
dalyvauti Teisingumo Teisme 
nagrinėjamoje byloje dėl Parlamento akto 
teisinės galios, klausimas nedelsiant 
keliamas per plenarinį posėdį.

Skubiais atvejais, siekiant laikytis 
atitinkamo teismo nustatytų terminų, 
Pirmininkas gali imtis atsargumo 
priemonių. Tokiais atvejais, šioje dalyje 
nurodoma procedūra taikoma iš karto, kai 
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tik atsiranda galimybė.  

Aiškinimas:

Darbo tvarkos taisyklėse nėra nuostatos, pagal 
kurią skubos atvejais atsakingas komitetas 
negalėtų priimti sprendimo dėl procedūrinės 
tvarkos, kuri turėtų būti taikoma siekiant laiku 
perduoti jo rekomendaciją.
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2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 
19 straipsnio dėl Parlamento Pirmininko funkcijų išaiškinimo (2008/2016(REG)) - Jo Leinen 
pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 24 d. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 straipsnį,

1. patvirtina tokį 19 straipsnio išaiškinimą:

„19 straipsnio 1 dalis gal būti aiškinama kaip reiškianti, kad pagal šį straipsnį suteikiami 
įgaliojimai apima teisę pareikalauti liautis teikti nereikalingus pasiūlymus, pvz., pasiūlymus 
dėl darbo tvarkos, dėl procedūros, paaiškinimus dėl balsavimo ir prašymus dėl atskiro 
balsavimo, balsavimo dalimis ar vardinio balsavimo, kai, Pirmininko įsitikinimu, šiais 
prašymais ir pasiūlymais akivaizdžiai siekiama ilgą laiką labai trukdyti Parlamento darbui 
arba pažeisti kitų Parlamento narių teises, ir dėl tų prašymų bei pasiūlymų taip atsitiktų.“.

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 
182 straipsnio išaiškinimo, susijusio su pakomitečių pirmininkų įtraukimu 
(2008/2075(REG))- Mauro Zani pranešimas

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 22 d. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko laišką,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnį,

1. Nusprendžia prie 182 straipsnio pridėti tokį išaiškinimą:

„182 straipsnio 1 dalis nedraudžia pagrindinio komiteto pirmininkui įtraukti pakomitečių 
pirmininkus į biuro darbą arba leisti jiems pirmininkauti debatams tais klausimais, kuriuos 
atitinkami pakomitečiai nagrinėja; ji leidžia tokius veiksmus, jeigu ši procedūra bus pateikta 
nagrinėti visam biurui, ir biuras jai pritars“;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio aiškinimas (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 47 straipsnio dėl darbo su susijusiais komitetais procedūros bei 149 straipsnio 4 
dalies dėl kvorumo konstatavimo išaiškinimo (2008/2327(REG)) - Jo Leinen pranešimas

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 27 d. ir vasario 13 d. Konstitucinių reikalų komiteto 
pirmininko laiškus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnį,

1. nusprendžia prie 47 straipsnio pridėti tokį išaiškinimą:

„Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnyje numatytos darbo su susijusiais komitetais procedūros 
negalima taikyti tarptautinio susitarimo peržiūrai pagal 83 straipsnį, kai taikoma 75 straipsnyje 
numatyta pritarimo procedūra.“

2. nusprendžia prie 149 straipsnio 4 dalies pridėti tokį išaiškinimą:

„Paprašę konstatuoti kvorumą Parlamento nariai turi būti posėdžių salėje tuo metu, kai 
pateikiamas šis prašymas.“

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688
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Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938
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2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)
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Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the course of 
the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
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WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.
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Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.
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HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05
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This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.
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HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.
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