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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0591/2011 dėl 2010–2011 m. įstatymo dėl Europos Sąjungos 
projekto, dėl kurio bus balsuojama JK Bendruomenių rūmuose, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Alain Desmazières de Sechelles

1. Peticijos santrauka.

Įstatymu siekiama sugriežtinti JK taikomas tam tikrų ES sprendimų ir Sutarties pakeitimų 
patvirtinimo arba ratifikavimo procedūras. Įstatymas buvo parengtas atsižvelgiant į naujus ES 
metodus, taikomus patvirtinant Sutarties pakeitimus, ir į raginimą dėl platesnio visuomenės ir 
(arba) parlamento dalyvavimo, priimant tokius sprendimus. Peticijos pateikėjo nuomone, 
įstatymas neatitinka ES teisės aktų formuluotės ir prasmės.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad 2011 m. Jungtinės Karalystės teisės aktas dėl Europos 
Sąjungos, neseniai priimtas dviejų JK Parlamento rūmų (galioja nuo 2011 m. liepos 19 d., 
gavus karališkąjį pritarimą1), neatitinka ES teisės aktų. Anot peticijos pateikėjo, Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 pastraipos formuluotė neatitinka šios Sutarties 48 straipsnio 
                                               
1 Žr. nuorodą http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html .
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1–6 pastraipų. Jis mano, kad 2011 m. teisės aktas dėl Europos Sąjungos kelia grėsmę ES 
teisinei tvarkai ir jos viršenybei ir kad tai apsunkins, jei apskritai nesutrukdys, bet kokius 
tolesnius pakeitimus Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos plėtrą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

 Komisija mano, kad 2011 m. JK teisės aktas dėl Europos Sąjungos nepažeidžia Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 pastraipos, kuria valstybių narių reikalaujama nesiimti „jokių 
priemonių, kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų“. Remiantis įprasta peržiūros procedūra, 
nustatyta Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnyje, Sutarties pakeitimai „įsigalioja po to, kai 
jas pagal atitinkamas konstitucines nuostatas ratifikuoja valstybės narės“. Nustatyti šio 
ratifikavimo reikalavimus yra JK teisės aktų leidėjo reikalas; tai gali būti referendumas. Kitos 
valstybės narės taip pat gali turėti panašius vidaus tvarkos reikalavimus, skirtus būsimiems 
Sutarties pakeitimams ratifikuoti.

Išvada

Komisija mano, kad peticija yra nepagrįsta. 2011 m. teisės aktas dėl Europos Sąjungos 
neatitinka Europos Sąjungos teisės aktų.“ 


