
CM\1018331LT.doc PE528.172v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

31.1.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0018/2013 dėl galimo referendumo dėl Veneto regiono 
paskelbimo nepriklausoma Europos valstybe pripažinimo Europos Sąjungos 
lygmeniu, kurią pateikė Italijos pilietis, su 30 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai prašo, kad Europos Sąjunga palaikytų iniciatyvą surengti konsultacinį 
referendumą dėl Veneto regiono teisės apsispręsti tapti nepriklausoma valstybe Europos 
Sąjungoje, kaip prašoma 2012 m. lapkričio 28 d. Veneto regiono tarybos rezoliucijoje 
Nr. 145.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„ES sutarties 2 straipsnyje ir II antraštinėje dalyje primenamos vertybės, kuriomis grindžiama 
ES, nustatyti demokratiniai principai, taikomi ES kompetencijų vykdymui. Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) pirmosios dalies I antraštinėje dalyje apibrėžtos Sąjungos 
kompetencijos sritys. ES sutarties 4 straipsnyje teigiama, kad Sąjunga gerbia valstybių narių 
nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo pagrindinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą. Ji taip pat gerbia esmines valstybines jų funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio 
vientisumo užtikrinimą.

Komisija negali reikšti pozicijos klausimais dėl vidaus organizacijos, susijusios su kurios nors 



PE528.172v01-00 2/2 CM\1018331LT.doc

LT

konkrečios valstybės narės, konstitucine tvarka.

Scenarijai, pvz., valstybės narės vienos dalies atsiskyrimas arba naujos valstybės sukūrimas, 
nebūtų neutralūs ES sutarčių požiūriu. Komisija, sulaukusi valstybės narės prašymo, kuriame 
būtų išdėstytas konkretus scenarijus, išreikštų savo nuomonę apie teisines pasekmes pagal ES 
teisę.

ES grindžiama Sutartimis, kurios taikomos tik joms pritarusioms ir jas ratifikavusioms 
valstybėms narėms. Jeigu dalis valstybės narės teritorijos nebebūtų tos šalies dalimi dėl to, 
kad ji taptų nauja nepriklausoma valstybe, Sutartys tai teritorijai nebebūtų taikomos. Kitaip 
tariant, nauja nepriklausoma valstybė dėl savo nepriklausomybės ES taptų trečiąja šalimi.

Pagal ES sutarties 49 straipsnį kiekviena Europos valstybė, gerbianti ES sutarties 2 straipsnyje 
nurodytas vertybes, gali pareikšti norą tapti Sąjungos nare. Jeigu Taryba vieningai priima 
prašymą, paraišką pateikusi valstybė ir valstybės narės derasi dėl susitarimo dėl Sutarčių 
priėmimo sąlygų ir sutarčių pritaikomųjų pataisų, reikalingų tokiam priėmimui. Susitarimą 
turi ratifikuoti visos valstybės narės ir paraišką pateikusi valstybė.“


