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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vienašalių pareiškimų Tarybos posėdžių protokoluose
(2011/2090(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 8 d. Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko laišką 
Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkui,

– atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 22 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl bendrųjų Bendrijos 
teisės aktų rengimo kokybės gairių1,

– atsižvelgdamas į Tarybos atsakymą į Klausimą raštu Nr. P-3977/2010 ir Komisijos 
atsakymą į Klausimą raštu Nr. E-3981/2010,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi Teisingumo teismas turi aiškią ir išimtinę kompetenciją priimti sprendimus dėl 
Sąjungos teisės aiškinimo, nesvarbu, ar ji būtų pirminė, ar antrinė,

B. kadangi Teisingumo Teismas ne kartą pabrėžė, kad pareiškimai nėra teisiškai 
įpareigojantys,

C. kadangi Taryba yra įsipareigojusi vykstant teisėkūros procedūroms išsamiai informuoti 
Parlamentą apie savo poziciją2,

D. kadangi, remiantis Sutartimi, institucijos turi lojaliai tarpusavyje bendradarbiauti3,

E. kadangi vienašaliai Tarybos pareiškimai gali neigiamai paveikti Parlamento teisėkūros 
galias, diskredituoja Sąjungos teisėkūros kokybę ir kenkia teisinio tikrumo principui,

F. kadangi joks į Tarybos ar Taikinimo komiteto posėdžių protokolus įtrauktas pareiškimas 
jokiu teisėkūros procedūros etapu negali užbėgti už akių dviejų teisėkūros institucijų 
derybų rezultatui, 

1. dar kartą patvirtina, kad į teisinį tekstą neįtraukti, bet su juo susiję pareiškimai, nesvarbu, 
ar juos paskelbė ES institucijos, ar viena ar daugiau valstybių narių, neturi jokios teisinės 
galios ir gali pakenkti Sąjungos teisės darnai ir aiškiam jos interpretavimui;

2. ragina apie Tarybos ir Komisijos pareiškimus pranešti Parlamentui, bet neskelbti jų 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

3. ragina Tarybą pateikti Parlamentui su teisėkūra susijusios savo posėdžių dalies protokolus 

                                               
1 OL C 73, 1999 3 17, p. 1.
2 SESV 294 straipsnis (per pirmąjį svarstymą).
3 ES sutarties 13 straipsnis.
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tuo pat metu kaip nacionaliniams parlamentams ir valstybių narių vyriausybėms;

4. pasilieka teisę naudotis bet kokiomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis, jei 
vienašaliais pareiškimais bus sąmoningai siekiama daryti teisinį poveikį;

5. ragina Tarybą ir Komisiją remiantis SESV 295 straipsniu pradėti derybas su Parlamentu 
siekiant atnaujinti Bendrą deklaraciją dėl praktinių bendro sprendimo procedūros (dabar –
įprasta teisėkūros procedūra) taisyklių, siekiant atsižvelgti į tai, kad įsigaliojo Lisabonos 
sutartis, ir nustatyti aiškias vienašalių pareiškimų aprėpties ribas; 

6. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


