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Gerb. Pirmininke,

2012 m. kovo 5 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 
37 straipsnį prašydama apsvarstyti Komisijos pasirinkto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, teisinio pagrindo 
tinkamumą. Komisija pateikė pasiūlymą 2011 m. gruodžio 14 d., remdamasi SESV 
352 straipsniu. Savo laiške Jūs abejojate teisinio pagrindo tinkamumu visų pirma 
nurodydama, kad dabartinė (2007–2013 m.) programa „Europa piliečiams“ yra grindžiama 
dvejopu teisiniu pagrindu, t. y. ankstesniais EB sutarties 151 ir 308 straipsniais (dabar SESV 
167 ir 352 straipsniais), ir buvo priimta taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pagrindinės aplinkybės

I. Pasiūlymas

Komisija siūlo 2014–2020 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“, parengtą pagal dabar 
įgyvendinamą programą. Dėl bendro pasiūlymo tikslo 1 straipsnio 2 dalyje nustatoma: 
„Atsižvelgiant į visuotinį tikslą padėti geriau suprasti su Europos Sąjunga susijusius 
klausimus ir paskatinti visuomenę dalyvauti, programa siekiama šio bendro tikslo: labiau 
išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus.“ 2 straipsnis 
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šiek tiek konkretesnis: programa bus siekiama „skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos 
istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus“ 
(pasiūlymo 2 straipsnio 1 dalis) ir „skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą 
Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų 
priėmimo procesą“ (pasiūlymo 2 straipsnio 2 dalis). Kaip teigiama pasiūlymo aiškinamajame 
memorandume, programos tikslas – „vietos lygmeniu sutelkti piliečius debatams konkrečiais 
Europos svarbos klausimais“1. „Dalyvaudami debatuose, – tęsiama aiškinamajame 
memorandume, – piliečiai sužino apie Sąjungos politikos poveikį jų kasdieniam gyvenimui.“

Pasiūlymo 3, 4, 5 ir kituose straipsniuose nustatoma ir apibrėžiama, kaip ketinama siekti šių 
tikslų: nustatomos ir apibrėžiamos priemonės, programos struktūra, dalyvavimas, 
bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, programos įgyvendinimas ir kt. 

II. Susiję teisiniai pagrindai

1. Teisinis pasiūlymo pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 352 straipsniu, kurio nuostatos išdėstytos toliau.

„352 straipsnis

Jei paaiškėtų, kad Sąjungai reikia imtis veiksmų vienam iš Sutartyse nurodytų tikslų pasiekti 
Sutartyse apibrėžtose srityse, o jomis nesuteikiami tam būtini įgaliojimai, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, vieningai priima reikiamas 
nuostatas. Jei atitinkamas nuostatas priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji taip 
pat sprendžia vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento 
pritarimą.“

2. Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas
Prašydama Teisės reikalų komitetą pateikti nuomonę dėl teisinio pagrindo, užsimenate apie 
galimybę jį papildyti SESV 167 straipsniu, kuriame teigiama:

„167 straipsnis

1. Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir 
regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą.

2. Sąjunga veikia siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir 
papildyti jų veiklą šiose srityse:
– Europos tautų kultūros ir istorijos geresnio pažinimo ir populiarinimo;
– europinės reikšmės kultūros paveldo išsaugojimo ir apsaugos;
– nekomercinių kultūrinių mainų;
– meninės ir literatūrinės kūrybos, įskaitant audiovizualinę sritį.

3. <...>

                                               
1 COM(2011) 0884, aiškinamasis memorandumas, p. 2.
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4. <...>

5. Kad padėtų siekti šiame straipsnyje minėtų tikslų:
– Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Regionų komitetu, priima skatinamąsias priemones, išskyrus bet kokį 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą;“

III. Tyrimas

1. Teismo nustatyti principai
Kaip nurodė Teisingumo Teismas, dėl Sąjungoje taikomo kompetencijų pasiskirstymo 
principo teisinio pagrindo parinkimas yra konstitucinės reikšmės1. Teisingumo Teismas teigia, 
kad paprastai priemonės turi būti grindžiamos tik vienu teisiniu pagrindu. Priemonė, turinti 
dvi paskirtis, du tikslus ar sudedamąsias dalis, turėtų būti grindžiama vienu teisiniu pagrindu, 
kuris apibrėžiamas svarbesnėje priemonės dalyje2. Naudoti dvejopą teisinį pagrindą galima 
„jeigu nustatoma, kad aktu tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios 
neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ar netiesioginė, palyginti 
su likusiomis“3.

Teismas taip pat nustatė skirtingus kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti apibrėžiamas 
bet kuriuo atveju taikomo teisinio pagrindo parinkimas. Šie kriterijai kartojami Teisingumo 
Teismo praktikoje ir galėtų būti apibendrinti taip:
– parinkimas nėra subjektyvus; jis „turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems gali 
būti taikoma teisminė kontrolė“4;
– be šių kriterijų, turėtų būti taikomas nagrinėjamo teisės akto tikslas ir turinys5.

Kalbant apie SESV 352 straipsnį kaip apie teisinį pagrindą, Teismas nusprendė, kad 
352 straipsnyje numatomi veiksmai pagrįsti tik tada, kai pagal jokią kitą Sutarties nuostatą 
Sąjungai nesuteikiama būtina kompetencija6. Konkretus teisinis pagrindas, kuris galėtų būti 
tinkamas šiuo atveju, yra SESV 167 straipsnis.

2. Pasiūlymo tikslai
Pasiūlyme numatomos dvi paprogramės: „atminimas ir Europos pilietiškumas“ ir 
„demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ (3 straipsnio 1 dalis). Abi šios 
paprogramės yra vienodai svarbios ir viena nuo kitos nepriklausomos.

a) „Atminimas ir Europos pilietiškumas“
SESV 167 straipsnio 2 dalyje kalbama apie Europos tautų kultūros ir istorijos geresnį 
                                               
1 2001 m. gruodžio 6 d. nuomonė Nr. 2/00 dėl Kartagenos protokolo, 2001 m., Rink. p. I–9713.
2 Bylos C-42/97, Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m., Rink. p. I–869, 39 ir 40 punktai.
3 Bylos C-441/06, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2007 m., Rink. p. I–8887, 47 punktas.
4 Bylos 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m., Rink. p. 1439, 5 punktas.
5 ˇr. bylos C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m., Rink. p. I–287, 10 punktą; taip pat ˛r. bylos C-441/06, 
Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–8887, 45 punktą; ir bylos Nr. C-166/07 
Parlamentas prieš Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–7135, 4 punktą.
6 Bylos 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m., Rink. p. 1493, 13 punktas; bylos C-436/03, Europos 
Parlamentas prieš Tarybą, 2006 m., Rink. p. I–3733, 36–46 punktai; bylos C-166/07, Europos Parlamentas 
prieš Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–7135, 40–41 punktai.
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pažinimą ir populiarinimą. Šio pasiūlymo tikslas siekti atminimo yra susijęs su Sąjungos 
istorija, todėl grindžiamas SESV 167 straipsniu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai, jog 
pasiūlyme ar jo tiksluose žodis „kultūra“ nėra aiškiai minimas, neturi lemiamos reikšmės: 
norint taikyti SESV 167 straipsnį nereikia aiškios nuorodos į „kultūrą“, pakanka nuorodos į 
„istoriją“. 

b) „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“
Kitas aptariamo pasiūlymo tikslas „piliečių dalyvavimas“ yra susijęs su Europos pilietiškumu. 
Sutartyje nenumatomas konkretus teisinis pagrindas, taikytinas su šiuo klausimu susijusioms 
priemonėms. Todėl reikėtų naudotis SESV 352 straipsniu. Kad SESV 352 straipsnis būtų 
tinkamas teisinis pagrindas, būtina imtis aptariamų veiksmų vienam iš Sutartyse nurodytų 
tikslų pasiekti (žr. pirmiau pateiktą 352 straipsnio 1 dalies tekstą). ES sutarties 9 straipsnyje 
nustatoma Europos Sąjungos pilietybė, kuria papildoma nacionalinė pilietybė1. ES sutarties 
11 straipsnio 1 dalyje reikalaujama institucijų suteikti „piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis 
keistis“, taip skatinant aktyvų pilietiškumą. Antrojo tikslo būtų siekiama taikant pasiūlyme 
numatytas priemones, susijusias su ES pilietybe. Todėl 352 straipsnis yra tinkamas šios 
paprogramės teisinis pagrindas.

3. 2007–2013 m. programa „Europa piliečiams“
Lyginant su dabartine programa, kurią taip pat nurodote prašydama nuomonės dėl teisinio 
pagrindo, patvirtinamas šis rezultatas: dabartine programa siekiama ir užtikrinti Europos 
piliečių dalyvavimą Europos integracijos procese, ir ugdyti Europos piliečių europinę 
tapatybę, grindžiamą bendromis vertybėmis, istorija ir kultūra. Kultūrinis aspektas 
numatomas SESV 167 straipsniu, o piliečių dalyvavimo atžvilgiu, kuriam Sutartyse 
nenumatomas konkretus teisinis pagrindas, reikėjo pasinaudoti SESV 352 straipsniu. Todėl 
2006 m. versijoje abu straipsniai sudaro programos „Europa piliečiams“ teisinį pagrindą.

4. Procedūriniai aspektai
Reikia paminėti, kad naudojantis SESV 352 straipsniu kartu su kitomis Sutarties nuostatomis, 
reikia derinti atitinkamus procedūrinius reikalavimus. Nors Teismas nusprendė, kad tais 
atvejais, kai abiem teisiniams pagrindams įgyvendinti nustatytos procedūros yra 
nesuderinamos, neįmanoma taikyti dvejopo teisinio pagrindo2, SESV 352 straipsnio atveju jis 
nekelia suderinamumo klausimo (atsižvelgiant į tai, kad SESV 352 straipsnio panaudojimas 
neišvengiamai reiškia, jog nebūtų galima naudoti jokio kito teisinio pagrindo). Priešingai, 
Teismas leidžia derinti SESV 352 straipsnio vieningumo reikalavimą su kitomis 
procedūromis, pvz., įprasta teisėkūros procedūra3. Atrodo, kad šiuo atveju reikėtų taikyti 
įprastą teisėkūros procedūrą ir vieningumo principą.

                                               
1 „Savo veikloje Sąjunga visada laikosi piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir organai skiria vienodą 
dėmesį, lygybės principo. Kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sąjungos 
pilietybė ne pakeičia valstybės pilietybę, o ją papildo.“
2 Bylos C-300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m., Rink. p. I–2867, 17–25 punktai.
3 Bylos C-166/07 Parlamentas prieš Tarybą 69 punktas. ˇr., pvz., 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1232/2010 dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui 
(2007–2010 m.) (OL 346, 2010 12 30, p. 1), kurio šeštoje nurodomojoje dalyje kalbama apie įprastą teisėkūros 
procedūrą ir Tarybos vieningumo reikalavimą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnio 
1 dalies pirmajame sakinyje.
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5. Teisės tarnybos nuomonė
Ir 2012 m vasario 21 d., ir 2012 kovo 15 d. jūsų komitetui pateiktuose pranešimuose dėl 
prašymo pateikti Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo Teisės tarnyba teigia, 
kad pasiūlymo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 167 ir 352 straipsniai.

IV. Išvada ir rekomendacija

Teisės reikalų komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2012 m. kovo 27 d. posėdyje. Šiame 
posėdyje komitetas nusprendė vienbalsiai1 Jums rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl 
reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, 
teisinis pagrindas turėtų būti SESV 167 ir 352 straipsniai.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 
Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad 
Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


