
LT\1017671LT.doc PE528.110v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

Teisės reikalų komiteto pirmininko Klauso-Heinerio Lehne 2014 m. sausio 22 d. laiškas, 
adresuotas Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkui Carlo Casini

Vertimas

Tema: Nuomonė dėl Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 5 dalies dalinio keitimo

Gerb. pirmininke,

2013 m. lapkričio 27 d. laišku1 Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas pasiūlė Teisės reikalų 
komitetui pateikti nuomonę dėl Darbo tvarkos taisyklių (DTT) 90 straipsnio 5 dalies dalinio keitimo. 
Dėl laiko stokos ši nuomonė teikiama laiško forma.

Teisės reikalų komitetas šį klausimą aptarė per savo sausio 21 d. posėdį ir šią nuomonę patvirtino 
vienbalsiai 22 nariams balsavus už2.

I. Dabartinio DDT 90 straipsnio 5 dalies teksto dalinis keitimas

Pasiūlymas iš dalies pakeisti DTT 90 straipsnio 5 dalį buvo pateiktas Konstitucinių reikalų komiteto 
pirmininkui adresuotame Tarptautinės prekybos komiteto pirmininko 2013 m. vasario 13 d. laiške3, 
nes Tarptautinės prekybos komitetas pastebėjo, kad DTT 90 straipsnio 5 dalies tekstas neatitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 5 dalies.

DTT 90 straipsnio 5 dalyje, vienoje iš nuostatų dėl tarptautinių susitarimų sudarymo, nurodoma:

5. Baigus derybas, bet dar nepasirašius jokio susitarimo, susitarimo projektas pateikiamas 
Parlamento nuomonei ar pritarimui gauti. Pritarimo procedūros atveju taikoma 81 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

SESV 218 straipsnio 5 dalyje nurodoma:

5. Taryba, remdamasi derybininko pasiūlymu, priima sprendimą, kuriuo įgaliojama 
pasirašyti susitarimą ir prireikus laikinai jį taikyti jam dar neįsigaliojus.

Šioje dalyje neminimas Europos Parlamento dalyvavimas. Tačiau 6 dalyje, kuri susijusi su 
sprendimu sudaryti susitarimą, nurodomas Europos Parlamento pritarimas ar konsultavimasis su juo.

                                               
1 D(2013)59655.
2 Balsuojant dalyvavo: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
3 D(2013)5817.
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Atsižvelgiant į tai, kad Darbo tvarkos taisyklės turi remtis Sutarčių nuostatomis1, Teisės reikalų 
komitetas siūlo pagrindinę 90 straipsnio 5 dalies nuostatą perfrazuoti taip, suderinant ją su 
Sutartimis:

5. Baigus derybas, sprendimo dėl susitarimo sudarymo projektas pateikiamas Parlamento 
nuomonei ar pritarimui gauti. Pritarimo procedūros atveju taikoma 81 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

II. Tarptautinių susitarimų parlamentinės kontrolės užtikrinimas laikinojo taikymo ir mišrių 
susitarimų atvejais

Parlamento sutikimo (ar konsultavimosi su juo) klausimas, susijęs su tarptautiniais susitarimais, yra 
sudėtingesnis. Kaip pažymėjo Tarptautinės prekybos komitetas, net jeigu laikome, kad Parlamento 
pritarimas (arba konsultavimasis su juo) įvyksta, kai sudaromas susitarimas, t. y. po pasirašymo 
etapo, iškyla demokratinių problemų šiais dviem atvejais (kurie gali pasitaikyti tuo pačiu metu):

1. kai tarptautinis susitarimas pasirašomas ir pradedamas laikinai taikyti pagal 218 straipsnio 5 dalį, 
bet Parlamento nepaprašoma pritarimo (arba su juo nepasikonsultuojama) per pagrįstą laikotarpį;

2. kai tarptautinis susitarimas yra mišrus susitarimas, t. y. jį turi pasirašyti ir Sąjunga, ir valstybės 
narės, nes jis apima apima ir Sąjungos išimtinę išorės kompetencijos sritį, ir valstybių kompetencijos 
sritį, ir Parlamento neprašoma pritarimo (arba su juo nesikonsultuojama) tol, kol dauguma valstybių 
narių arba visos valstybės narės nebaigė savo vidaus ratifikavimo procedūrų.

Pirmuoju atveju yra demokratinio teisėtumo problema, nes tarptautinis susitarimas laikinai taikomas 
ilgesnį laikotarpį be Parlamento pritarimo. Antruoju atveju problema yra ta, kad Europos Parlamento 
pozicijos poveikis sumažėja, nes pirmiausia savo poziciją bus išreiškusios nacionalinės institucijos. 
Tai ypatinga problema, nes mišrūs susitarimai paprastai pirmiausia apima klausimus, kurie patenka į 
išimtinę Europos Sąjungos išorės kompetencijos sritį, ir tik nedidele likusia dalimi apima klausimus, 
kurie patenka į valstybių narių kompetenciją.

a) Laikinas taikymas

Atsižvelgdamas į tai, komitetas norėtų atkreipti dėmesį į 1969 m. gegužės 23 d. Vienos konvencijos 
dėl tarptautinių sutarčių teisės2 25 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodoma:

2. Jei sutartyje nėra nurodyta kitaip ir jei derybose dalyvaujančios valstybės atskirai dėl to 
nėra kitaip susitarusios, laikinas sutarties ar jos dalies taikymas valstybei yra nutraukiamas, 
jei ji kitoms valstybėms, kurioms sutartis yra laikinai taikoma, praneša apie savo ketinimą 
netapti tos sutarties šalimi. 

                                               
1 Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimas byloje Alfonso Luigi Marra prie  Eduardo De Gregorio ir 
Antonio Clemente, sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, 39 p.
2 1969 m. gegužės 23 d. Jungtinių Tautų Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės, Jungtinių Tautų sutarčių 
rinkinys, 1155 tomas, p. 331.
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Vadovaujantis SESV 218 straipsnio 5 ir 6 dalimis, Taryba iš tiesų gali nuspręsti laikinai taikyti 
tarptautinį susitarimą prieš Parlamentui duodant savo pritarimą. Vis dėlto, šias nuostatas taikant 
kartu su Vienos konvencijos 25 straipsnio 2 dalimi, tampa aišku, kad tarptautinis susitarimas negali 
būti laikinai taikomas toliau, jei Europos Parlamentas jam paprieštaravo, kadangi tarptautinėje 
teisėje toks prieštaravimas turėtų būti laikomas kaip parodantis Europos Sąjungos ketinimą netapti 
susitarimo šalimi1.

Todėl būtų protinga, siekiant apsaugoti Parlamento vaidmenį procese, į DTT 90 straipsnį įtraukti 
nuostatą, kuria būtų užtikrinama, kad Parlamentas išreikštų nuomonę dėl bet kokio tarptautinio 
susitarimo, kuris laikinai taikomas, tačiau kuris nebuvo pateiktas jo pritarimui gauti (ar su juo 
pasikonsultuojant) po tam tikro laikotarpio. Dėl laikotarpio trukmės reikėtų pasitarti, tačiau 
komitetas mano, kad vienerių metų laikotarpis būtų tinkamas.

Nauja tokią nuostatą įgyvendinanti DTT 90 straipsnio dalis galėtų būti išdėstoma taip:

Jeigu Taryba, praėjus vieneriems metams po to, kai ji, remdamasi SESV 218 straipsnio 5 
dalimi, priėmė sprendimą pasirašyti ir laikinai taikyti tarptautinį susitarimą, nepaprašė 
Parlamento pritarimo ar su juo nepasikonsultavo pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį, 
Parlamentas savo iniciatyva pareiškia savo poziciją dėl minėto susitarimo remdamasis 
atsakingo komiteto pranešimu.

Tokiu sprendimu bus nutrauktas laikinas susitarimų, kuriems Parlamentas neketina pritarti, taikymas 
ir atgrasoma nuo delsimo į procesą įtraukti Parlamentą.

b) Mišrūs susitarimai

Siekiant išsaugoti Parlamento poziciją mišrių susitarimų atveju ir turint omenyje, kad daugeliu 
atvejų mišrūs susitarimai apima klausimus, kurie pirmiausia patenka į Europos Sąjungos 
kompetenciją, ir tik likusia dalimi patenka į valstybių narių kompetenciją, būtų galima įterpti panašią 
nuostatą, kuri apimtų tokius atvejus. Tokia nuostata būtų galima užtikrinti, kad Parlamentas neliktų 
paskutinė institucija, į kurią kreipiamasi, kai tvirtinami mišrūs tarptautiniai susitarimai.

Nauja tokią nuostatą įgyvendinanti DTT 90 straipsnio dalis galėtų būti išdėstoma taip:

Jeigu Taryba, praėjus vieneriems metams po to, kai ji, remdamasi SESV 218 straipsnio 5 
dalimi, priėmė sprendimą pasirašyti tarptautinį susitarimą, kurio šalys yra ir valstybės 
narės, nepaprašė Parlamento pritarimo ar su juo nepasikonsultavo pagal SESV 218 
straipsnio 6 dalį, Parlamentas savo iniciatyva pareiškia savo poziciją dėl minėto susitarimo 
remdamasis atsakingo komiteto pranešimu.

Šiuo sprendimu Taryba būtų skatinama anksčiau įtraukti Parlamentą į procesą, nes tai būtų tinkama 
daugeliu mišrių susitarimų atvejų.

                                               
1 Taip nutiko ACTA susitarimo (Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos 
Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu) atveju.
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***

Tikiuosi, kad ši nuomonė ir ypač pasiūlymai pakeisti Darbo tvarkos taisykles padės 
Konstitucinių reikalų komitetui sprendžiant galimo 90 straipsnio 5 dalies dalinio keitimo 
klausimą.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne


