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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Procedūra ir šaltiniai

Rengdamas šį įgyvendinimo pranešimą, pranešėjas rinko informaciją ir rėmėsi, be kitų, šiais 
šaltiniais:

 Konstitucinių reikalų komitete 2018 m. rugsėjo 24 d. surengtu klausymu „Institucinė 
struktūra ir esamų formų tvirtesnio bendradarbiavimo valdymas;

 Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus užsakytas tyrimas „Didesnio 
bendradarbiavimo ES įgyvendinimas“, pristatytas Konstitucinių reikalų komitete 2018 
m. spalio 10 d.;

 Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) atlikta ex-post poveikio vertinimo 
ataskaita „Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu, 
įgyvendinimas“;

 Išorės politikos (EXPO) teminio skyriaus parengta išsamia analize tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo federacinėse valstybėse klausimu;

 faktų nustatymo misija į Vašingtoną, Kolumbijos apyg. (JAV);
 faktų nustatymo misija į Berną (Šveicarija).

Pagrindiniai tyrimo rezultatai

Vidaus matmuo

Sutarties nuostatos dėl tvirtesnio bendradarbiavimo

Remiantis Sutartimis, ne mažiau kaip devynios valstybės narės gali inicijuoti tvirtesnį 
bendradarbiavimą Europos politikos srityse, išskyrus išimtinės ES kompetencijos sritis. 
Dalyvaujančios valstybės gali organizuoti tvirtesnį bendradarbiavimą, nei iš pradžių numatyta 
pagal Sutartis atitinkamoje politikose srityje. Tvirtesnis bendradarbiavimas vykdomas remiant 
Europos Sąjungai, pasitelkiant Europos Sąjungos institucijas ir procedūras (ES sutarties 
20 straipsnis ir SESV 326 straipsnis).

Pradėtas tvirtesnis bendradarbiavimas yra atviras visoms valstybėms narėms. Galimybė 
įsitraukti į tokį bendradarbiavimą turėtų joms išlikti bet kuriuo metu, jeigu norinti prisijungti 
valstybė narė laikosi toje struktūroje jau priimtų sprendimų (ES sutarties 20 straipsnis ir 
SESV 327, 328 ir 331 straipsniai).

Tvirtesnio bendradarbiavimo pradėjimo procedūra apibrėžta SESV 329 straipsnyje, tam turi 
pritarti Taryba kvalifikuota balsų dauguma (balsuojant visoms valstybėms narėms, net toms, 
kurios nedalyvauja vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą) remiantis Komisijos pasiūlymu ir 
gavus Parlamento pritarimą.

Tvirtesnio bendradarbiavimo struktūroje priimti aktai nėra Sąjungos acquis dalis. Juos taiko 
tik dalyvaujančios valstybės narės (ES sutarties 20 straipsnis) ir jie negali būti primetami 
nedalyvaujančioms valstybėms narėms.

Taryba ir Komisija užtikrina, kad veikla, kurios imamasi tvirtesnio bendradarbiavimo 
sistemoje, derėtų su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir veikla (SESV 334 straipsnis).
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Pagal Lisabonos sutartį nuostatas dėl pereigos galima taikyti tvirtesniam bendradarbiavimui, 
išskyrus sprendimus gynybos klausimais arba karinio pobūdžio sprendimus. Nuostata dėl 
pereigos leidžiama pereiti nuo vieningo balsavimo procedūros prie balsavimo kvalifikuota 
balsų dauguma arba nuo specialios teisėkūros procedūros prie įprastos teisėkūros procedūros 
(SESV 333 straipsnis).

Sutartyje numatytos specialios procedūros, taikomos tvirtesniam bendradarbiavimui BUSP 
srityje (ES sutarties 22 ir 31 straipsniai), nuolatiniam struktūriniam bendradarbiavimui 
gynybos srityje (ES sutarties 42 straipsnio 6 dalis ir 46 straipsnis), bendradarbiavimui 
įgyvendinant Europos gynybos srities misiją ir bendradarbiavimui Europos gynybos 
agentūros sistemoje (ES sutarties 45 ir 44 straipsniai), taip pat bendradarbiavimui 
baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimui (SESV 82, 86 ir 87 straipsniai).

SESV 332 straipsnyje aptariami su tvirtesniu bendradarbiavimu susiję finansiniai aspektai ir 
nustatoma, kad su tvirtesniu bendradarbiavimu susijusias išlaidas, išskyrus institucijų 
administracines išlaidas, padengia dalyvaujančios valstybės narės, išskyrus atvejus, kai visi 
Tarybos nariai vieningai nusprendžia kitaip.

Pagal SESV 330 straipsnį svarstymuose gali dalyvauti visos valstybės narės, bet tik tos, 
kurios dalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo procese, gali balsuoti. 

Tvirtesnio bendradarbiavimo pavyzdžiai:

Specialios Sutarties nuostatos, skirtos konkrečiai valstybei narei ar valstybių narių grupei, ES 
teisinėje sistemoje jau buvo įtrauktos į Romos sutartį, kurioje buvo specialių nuostatų siekiant 
netrukdyti regioninių sąjungų tarp Beniliukso šalių egzistavimui. Ši tendencija buvo išlaikyta 
įstojus Švedijai, Suomijai ir Danijai, kurios tęsė narystę Šiaurės taryboje. 

Įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai 1999 m., Sąjunga galėjo naudotis tvirtesnio 
bendradarbiavimo forma, panašia į dabartinę, tačiau Lisabonos sutartimi ji buvo gerokai 
supaprastinta ir padidintas jos veiksmingumas, todėl ji tapo standartine procedūra vykdant 
diferencijuotą integraciją.

Iki šiol buvo patvirtinti tik keturi tvirtesnio bendradarbiavimo atvejai: dėl Europos 
prokuratūros, teisės akto dėl santuokos nutraukimo, turto režimo taisyklių ir Europos bendrojo 
patento. Iš šių keturių atvejų tik vienas pradėtas įgyvendinti (teisės aktas dėl santuokos 
nutraukimo).

2017 m. buvo susitarta dėl specialaus tvirtesnio bendradarbiavimo (dėl nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)) ir jis buvo įgyvendintas.

Galiausiai svarbu yra tai, kad vis dar laukiama tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių 
sandorių mokesčio srityje, nors Taryba suteikė valstybių narių grupei leidimą pradėti vykdyti 
šį bendradarbiavimą.

Be to, verta paminėti kitas esamas diferencijuotos integracijos Sąjungoje formas: Šengeno 
susitarimas (Jungtinė Karalystė, Airija ir Danija pasirinko galimybę nedalyvauti, kelios kitos 
valstybės narės laukia, kada galės prisijungti), bendra valiuta (Jungtinė Karalystė ir Danija 
nedalyvauja, Švedija iki šiol pasirinkusi galimybę nedalyvauti, o kelios kitos valstybės narės, 
įvykdžiusios būtinus kriterijus, tikisi prisijungti prie euro zonos), nedalyvavimas laisvės, 
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saugumo ir teisingumo erdvėje (Jungtinė Karalystė, Airija, Danija) ir BSGP (Danijos 
konstruktyvus susilaikymas).

Pagrindinės esamų tvirtesnio bendradarbiavimo atvejų įgyvendinimo tyrimų išvados:

 esami tvirtesnio bendradarbiavimo atvejai labai skiriasi – dalyvaujančių valstybių narių 
skaičiumi, taikomu reguliavimo metodu, veiklos etapui pasirinktu sekretoriatu ar kita 
administracine įstaiga, taip pat nuostatomis dėl finansavimo ir personalo;

 visi esami tvirtesnio bendradarbiavimo atvejai atsirado dėl to, kad Taryboje nebuvo 
įmanoma vieningai priimti sprendimo;

 išskyrus PESCO atvejį, tvirtesnis bendradarbiavimas naudojamas kaip kraštutinė 
priemonė nepavykus Taryboje susitarti dėl Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto projekto;

 net jei tai yra kraštutinė priemonė, tvirtesnis bendradarbiavimas padeda įveikti teisėkūros 
veiksmų paralyžių, susijusį su vieningo sprendimo reikalavimu, išskyrus finansinių 
sandorių mokesčio atvejį, dėl kurio vis dar deramasi;

 daugeliu atvejų teisinis pagrindas yra Tarybos reglamentas, išskyrus PESCO atvejį, kai 
pagrindas yra Tarybos sprendimas;

 dalyvaujančių valstybių narių skaičius paprastai yra gerokai didesnis nei būtina 
9 valstybių narių riba ir svyruoja nuo 17 iki 26. Kalbant apie dalyvavimą, taip pat įdomu 
pažymėti, kad Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Portugalija ir 
Slovėnija nuo pat pradžių dalyvauja visais tvirtesnio bendradarbiavimo atvejais, kad euro 
zonos valstybės narės dažniausiai yra pagrindinės tvirtesnio bendradarbiavimo dalyvės, o 
Rytų ir Šiaurės valstybės narės ir tos, kurios jau turi galimybę pasirinkti nedalyvauti, yra 
mažiau linkusios įsitraukti į tvirtesnį bendradarbiavimą;

 nors balsuoti gali tik dalyvaujančios valstybės narės, diskusijose dėl tvirtesnio 
bendradarbiavimo paprastai gali dalyvauti visos valstybės narės;

 visais tvirtesnio bendradarbiavimo atvejais įtraukta tam tikra peržiūros nuostata;
 Europos prokuratūra yra pati sudėtingiausia veiklos struktūra, apimanti tvirtesnį 

bendradarbiavimą dėl bendrojo patento ir papildomą tarpvyriausybinį susitarimą, kuris 
neįtrauktas į Sutartis dėl Bendro patentų teismo;

 nors finansinių sandorių mokesčio atveju tvirtesnio bendradarbiavimo procesas dar 
nebaigtas, darbai dėl jo nesustabdomi, nes suinteresuotosios valstybės narės toliau 
keičiasi nuomonėmis šia tema, o Komisija siekia įtraukti ir nedalyvaujančias valstybes 
nares;

 nors kai kurie tvirtesnio bendradarbiavimo atvejai galėtų teikti naudos taip pat ir 
nedalyvaujančioms valstybėms narėms (pvz., Europos prokuratūros atveju), praktiškai 
tokiais atvejais dalyvaujančių valstybių narių skaičius yra didžiausias (26).

Kliūtys ir iššūkiai, susiję su tvirtesniu bendradarbiavimu:

 laikotarpis, per kurį pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas, esamais atvejais buvo gana 
ilgas (vidutiniškai 4–5 metai, o Europos bendrojo patento atveju – net 12 metų), išskyrus 
PESCO atvejį, kai tvirtesnis bendradarbiavimas buvo pradėtas daug greičiau (maždaug 
per metus). Procedūros trukmę iš dalies galima paaiškinti reikalavimu taikyti tvirtesnį 
bendradarbiavimą kaip kraštutinę priemonę, kai yra aišku, kad Taryboje negali būti 
priimtas vieningas sprendimas, tačiau tai taip pat galima paaiškinti tuo, kad trūksta 
politinės valios sparčiau judėti į priekį labai jautriose srityse, kurias apima tvirtesnis 
bendradarbiavimas. Kaip geriausią pavyzdį galima paminėti PESCO atvejį, kai buvo 
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stipri politinė valia, todėl jį priimti ir įgyvendinti buvo galima daug greičiau nei kitais 
tvirtesnio bendradarbiavimo atvejais;

 tvirtesnio bendradarbiavimo negalima sukurti nuo nulio, būtina remtis Komisijos 
pasiūlymu, dėl kurio nepavyko pasiekti susitarimo per įprastą teisėkūros ciklą;

 kai kurios pagrindinės tvirtesnio bendradarbiavimo kliūtys – vieningo sprendimo 
reikalavimas ir skirtingi su suverenitetu susiję aspektai skirtingose valstybėse narėse;

 tvirtesnis bendradarbiavimas taikomas tik pasidalijamosios kompetencijos srityse ir 
neturėtų pakenkti vidaus rinkai, – tai esminis, bet subjektyvus kriterijus, ir Komisija turi 
visišką veiksmų laisvę spręsti, ar jis yra įvykdytas; tai taip pat galėtų atgrasyti valstybes 
nares siekti tvirtesnio bendradarbiavimo su vidaus rinka susijusiose srityse, nes jos turėtų 
pagrįsti, kaip jų bendradarbiavimas nepakenks vidaus rinkai;

 dėl kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimo dalyvaujant visoms valstybėms narėms 
leidimo vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą suteikimo etapu gana sunku pradėti tvirtesnį 
bendradarbiavimą esant tik minimaliam reikalaujamam valstybių narių skaičiui, o 
tikimybė gauti leidimą dar sumažėja, jei tvirtesnį bendradarbiavimą norima pradėti 
klausimu, dėl kurio anksčiau nesusitarta balsuojant kvalifikuota balsų dauguma;

 sunku nustatyti, kas yra pagrįstas laikotarpis, kurio reikalaujama pagal ES sutarties 20 
straipsnio 2 dalį, siekiant nustatyti, kad vieningas sprendimas negalės būti pasiektas ir 
kad dėl to reikėtų siekti tvirtesnio bendradarbiavimo;

 Parlamento dalyvavimas labai ribotas, nors prieš Tarybai suteikiant leidimą norinčioms 
valstybėms narėms imtis tvirtesnio bendradarbiavimo būtinas jo pritarimas;

 Sutartyse nėra nuostatos, kaip elgtis su valstybe nare, kuri nori pasitraukti iš esamos 
tvirtesnio bendradarbiavimo sistemos arba nebeatitinka reikalavimų, išskyrus specialų 
PESCO atvejį (ES sutarties 46 straipsnio 4 ir 5 dalys);

 organizuojant tvirtesnį bendradarbiavimą esama potencialios spragos, susijusios su 
reikalavimu toliau taikyti vieningo sprendimo reikalavimą vykdant tokį 
bendradarbiavimą, išskyrus atvejus, kai siekiant pereiti prie kvalifikuotos balsų 
daugumos taikoma SESV 333 straipsnyje numatyta nuostata dėl pereigos. Yra rizika, kad 
nesuinteresuota valstybė narė galėtų pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą tik siekdama 
sabotuoti pažangą, šiuo tikslu naudodamasi vieningo sprendimo reikalavimu, ir užkirsti 
kelią perėjimui prie kvalifikuotos balsų daugumos taikant nuostatą dėl pereigos;

 nors taikant tvirtesnį bendradarbiavimą galima išspręsti bendras problemas, naudojantis 
Sąjungos institucine ir administracine parama, juo nepanaikinama galimybė valstybėms 
narėms ieškoti sprendimų, nepatenkančių į ES Sutarčių taikymo sritį.

Išorės matmuo

Lankstus subfederalinio lygmens bendradarbiavimas ES valstybėse narėse:

Iš ES valstybių narių Vokietija ir Italija turi teisinių nuostatų, pagal kurias leidžiamas 
skirtingų formų lankstus bendradarbiavimas tarp subfederalinės valdžios lygmenų, šiek tiek 
panašus į tvirtesnį bendradarbiavimą. Italijos Konstitucijos 117 straipsnio priešpaskutinėje 
pastraipoje nustatyta: „Regiono ir kitų regionų susitarimai, kuriais siekiama pagerinti 
regioninių funkcijų vykdymą ir pagal kuriuos taip pat gali būti numatyta įsteigti bendras 
institucijas, turi būti ratifikuoti pagal regioninę teisę.“ Šie susitarimai dažnai priimami 
bendriems projektams įgyvendinti, ypač tiems, kurie turi vienos žemės ribas viršijantį aspektą 
(sveikatos priežiūra, transportas, viešųjų paslaugų skaitmeninimas ir kt.). Jie priimami 
sektoriuose, kurie nepriklauso išimtinei valstybės kompetencijai. Jų pavadinimai skiriasi 
(pvz., konvencijos, protokolai, susitarimai).
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Vokietijos žemės dalyvauja vertikalaus ir horizontalaus koordinavimo veikloje, kurios tikslas 
– išspręsti praktines problemas, kurias sprendžiant paprastai reikia laikino arba nuolatinio 
tarpregioninio bendradarbiavimo. Teigiama, kad horizontalus bendradarbiavimas tarp 
federacinių žemių vyksta konstituciją papildančiu trečiuoju federacijos ir žemių 
bendradarbiavimo lygmeniu. Žemių ministrų pirmininkų konferencijos rengiamos maždaug 
kas tris mėnesius, kad būtų galima atsižvelgti į bendrus federacijos reikalavimus, o už atskiras 
sritis atsakingi žemių ministrai susitinka reguliariai, kad apsvarstytų įvairias temas, įskaitant 
teisės aktų projektus. Žemių ministrų pirmininkų konferencija atlieka įvairias funkcijas, 
įskaitant žemės vyriausybės veiksmų tęstinumo užtikrinimą, nepaisant kintančios daugumos 
Bundesrate, kontrolės priemonių federacijos atžvilgiu ir priežiūros priemonių, atsižvelgiant į 
pokyčius ES, taikymą, taip pat įvairių susitarimų tarp žemių koordinavimą ir arbitro funkciją 
per žemių ministrų susitikimus kylantiems nesutarimams spręsti. Atsižvelgiant į vieningo 
sprendimo taisyklę ir pirmininkavimą žemių ministrų pirmininkų konferencijoms rotacijos 
tvarka nesudaromos sąlygos taikyti itin šališką požiūrį.

Dažniausias ir žinomiausias žemių bendradarbiavimo teisinis dokumentas yra žemių 
susitarimas. Tokie susitarimai negrindžiami nei federaline teise, nei žemės teise, o veikiau 
paprotine bendradarbiavimo teise (vok. Kooperationsgewohheitsrecht), egzistuojančia tarp 
federacijos ir žemių vadinamuoju trečiuoju lygmeniu. Yra dvi tokio susitarimo formos: 
administracinis susitarimas ir žemių sutartis. Jos skiriasi tuo, kad pirmosios formos 
susitarimas saisto tik žemių vykdomąsias institucijas, o antrosios formos susitarimu 
įpareigojamos žemės ir jį turi patvirtinti žemės parlamentas, pvz., susitarimai, kuriais 
sukuriami tam tikri viešieji radijo ir televizijos tinklai ir nustatomi naudojimosi jais 
mokesčiai, arba susitarimai, kuriais reguliuojamas studentų pasiskirstymas įvairiuose 
universitetuose. Susitarimai gali apimti visas arba tik kai kurias žemes. 

Be formaliųjų, teisiškai privalomų susitarimų esama ir politinių susitarimų (vok. politische 
Absprache), kurie paprastai yra žemių ministrų konferencijos, sprendžiančios viršnacionalinės 
svarbos politikos klausimus, rezultatas. Pavyzdžiui, Vokietijos Federacinės Respublikos 
žemių švietimo ir kultūros reikalų ministrų nuolatinė konferencija vienija žemių ministrus ir 
senatorius, atsakingus už švietimą ir mokymą, aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir kultūros 
reikalus. Šis organas priima rezoliucijas, turinčias rekomendacijų statusą. Šie susitarimai nėra 
teisiškai privalomi, tačiau jie laikomi politiškai ir morališkai privalomais.

Už Sąjungos ribų

Tarpvyriausybinis bendradarbiavimas – tai įvairiose federalinėse valstybėse, esančiose už 
Europos Sąjungos ribų, skirtingu mastu ir skirtingomis konfigūracijomis taikoma koncepcija. 
Pranešėjas visų pirma išnagrinėjo JAV, Šveicarijos, Australijos ir Kanados atvejus.

JAV

JAV politinėje ir teisinėje sistemoje numatytas kelių formų lankstus valstijų 
bendradarbiavimas (susitarimai tarp valstijų, vienodi teisės aktai, susitarimo memorandumai), 
kuris gali būti iš dalies panašus į tvirtesnį bendradarbiavimą ES. Tačiau dėl skirtingo JAV 
federalizmo pobūdžio (konkurencinis federalizmas) politikos sritys, reglamentuojamos 
susitarimais tarp valstijų, labai skiriasi nuo tų, kuriose tvirtesnis bendradarbiavimas 
greičiausiai bus vykdomas ES. Daugelis valstijų susitarimų JAV yra susiję su vidaus rinkos 
politika, pavyzdžiui, apmokestinimu, abipusiu kvalifikacijų pripažinimu ir galimybe naudotis 
bendra infrastruktūra (vandens keliais, metro sistema ir transportu). Bendrasis tikslas – 



PE629.770v02-00 8/23 RR\1175319LT.docx

LT

sudaryti palankesnes sąlygas piliečiams ir palengvinti bendrovių veiklą nepereinant į 
federalinį lygmenį, kuriame reguliavimo procesas yra pernelyg ilgas. Kai kurie valstijų 
susitarimai yra nacionaliniai, o tai reiškia, kad juose dalyvauja visos valstijos, tačiau 
neįtraukiamas federalinis lygmuo. Paprastai tokie susitarimai pasirenkami todėl, kad rezultatai 
gaunami greičiau nei įtraukiant federalinį lygmenį. 

Tuo tarpu ES jau gerokai suderino vidaus rinkos taisykles ir sritys, kuriose pradedamas 
vykdyti tvirtesnis bendradarbiavimas, yra politiškai jautresnės, dėl kurių neįmanoma pasiekti 
vieningo visų valstybių narių sutarimo. Daugelis sričių, kuriose ES pradedama tvirčiau 
bendradarbiauti, pavyzdžiui, PESCO ir Europos prokuratūra, yra federalinės kompetencijos 
sritys JAV sistemoje.

Kiek tai susiję su valstijų susitarimų ir tvirtesnio bendradarbiavimo padėtimi teisinėje 
sistemoje, valstijų susitarimai yra tik tarp valstijų pasiekiami susitarimai ir tai nėra 
federaliniai įstatymai. Tačiau valstijų susitarimai prilyginami federaliniams teisės aktams, kai 
Kongresas juos patvirtina, o tai vyksta gana dažnai. Tvirtesnio bendradarbiavimo atveju, 
priešingai, visi teisės aktai, priimti pagal šią procedūrą, tampa Sąjungos teise.

Valstijų susitarimai taip pat atrodo labai lankstūs – susitarimo dalyviai gali keistis, o valstijų 
įtraukimas, pasitraukimas ar pašalinimas yra įprasta praktika. 

Visgi, yra keletas abiejų sistemų panašumų. Pavyzdžiui, vadinamieji vienodi įstatymai atrodo 
labai panašūs į ES tvirtesnio bendradarbiavimo atvejus santuokos nutraukimo akto ir turto 
teisinio režimo klausimais, o finansinių sandorių mokestis, jei pavyks įgyvendinti tvirtesnį 
bendradarbiavimą šioje srityje, galėtų būti panašus į vieną iš valstijų susitarimų, susijusių su 
apmokestinimu.

Vis dėlto JAV valstijų bendradarbiavimo formų pavyzdys gali būti naudingas praktiškai 
organizuojant tvirtesnį bendradarbiavimą ES. Itin naudingas dalykas galėtų būti specialios 
komisijos, stebinčios sritis, kuriose ateityje būtų galima plėtoti tvirtesnį bendradarbiavimą, 
įsteigimas. JAV šią veiklą vykdo Nacionalinė gubernatorių asociacija, Vienodų teisės aktų 
komisija ir Nacionalinis valstijų susitarimų centras – jie aktyviai ieško sričių, kuriose valstijų 
bendradarbiavimas galėtų duoti naudos. Be to, valstijų susitarimų turinys paprastai yra labai 
išsamus ir, pasiekus politinį susitarimą, priimami įgyvendinimo aktai, kuriais 
reglamentuojamas kasdienis susitarimo vykdymas. Tai galėtų būti dar viena sritis, kuri galėtų 
būti taikoma būsimiems tvirtesnio bendradarbiavimo atvejams, t. y. darbo tvarkos taisyklės, 
kurios, pradėjus vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą, tiksliai apibrėžtų sprendimų priėmimo 
procesą, veikimą, administravimą ir biudžetą.

Kanada

Tarpvyriausybiniuose santykiuose dominuoja Kanados vykdomosios institucijos, o Kanados 
Konstitucijoje nėra konkrečių nuostatų dėl provincijų, teritorijų ir federalinės vyriausybės 
tarpvyriausybinio bendradarbiavimo. Be to, parlamentai neatlieka beveik jokio vaidmens 
tarpvyriausybinio bendradarbiavimo srityje. 

Tarpvyriausybiniai santykiai institucionalizuoti pasitelkiant pirmųjų ministrų susitikimus (su 
ministru pirmininku) ir Federacijos tarybą (be ministro pirmininko). Tačiau neatrodo, kad šie 
forumai rengtų kokius nors privalomus tarpvyriausybinius teisės aktus. Kanadoje yra oficialių 
ir neoficialių susitarimų, tačiau jie tik rekomendacinio pobūdžio ir nėra teisiškai privalomi 
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susitariančiosioms šalims.

Kanados sistemos ypatumas – galimybė provincijai atsisakyti dalyvauti federacijos ir 
provincijų išlaidų pasidalijimo programoje arba atsisakyti taikyti būsimus Konstitucijos 
pakeitimus, pagal kuriuos provincijų įstatymų leidžiamosios valdžios teisėkūros įgaliojimai 
būtų perduoti Parlamentui. Finansinė kompensacija garantuojama bet kuriai provincijai, kuri 
pagal 1982 m. Konstitucinį aktą pasirenka netaikyti tokio pakeitimo, susijusio su švietimu ar 
kitais kultūriniais klausimais. Nuo 1965 m. Kvebekas jau yra pasirinkęs nedalyvauti 
pagrindinėse programose, pavyzdžiui, sveikatos draudimo, padengiančio gydymo ligoninėje 
išlaidas, profesinio mokymo, visuomenės sveikatos ir pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms ir 
neįgaliesiems programoms. 

Šveicarija

Šveicarijos Konstitucijos 48 straipsnyje nustatyta kantonų teisė sudaryti susitarimus tarp 
kantonų. Svarbiausia kantonų bendradarbiavimo forma yra konkordatai, kurie naudojami 
siekiant įgyvendinti galiojančius teisės aktus arba kurti ir derinti teisės aktus ir taisykles, 
apimančius skirtingus kantonus. Kiekvienas konkordatas turi būti priimamas taikant 
atitinkamą kantonų teisės aktų rengimo procedūrą ir laikomas privalomu interakciniu teisės 
aktu. 

Kitas horizontalaus bendradarbiavimo būdas – kantonų konferencijos, kurios yra nuolatiniai 
tarpvyriausybiniams ryšiams skirti forumai, kuriuose kiekvieno kantono valdančiosios tarybos 
nariai, atsakingi už tam tikrą sritį, susitinka pasikeisti nuomonėmis. Konkretus tokių 
konferencijų pavyzdys yra kantonų vyriausybių konferencija, kuri iš esmės buvo sukurta 
siekiant daryti įtaką politikai, susijusiai su tarptautiniais santykiais ir ypač Europos 
integracija. 

Australija

Be tarpvyriausybinių susitarimų tarp provincijų, kurie yra svarbios ir lanksčios priemonės 
siekiant spręsti klausimus, kuriais tiek federalinio, tiek subfederalinio lygmenų veikėjai turi 
tam tikrų įgaliojimų, Australijos provincijose dažnai taikoma atkartojamųjų teisės aktų 
praktika. Iš esmės tai reiškia, kad viena valstija gali priimti teisės aktus pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, taikomą valstijos lygmeniu, ir, priėmus šiuos teisės aktus, jie gali būti 
tiesiogiai taikomi bet kurioje kitoje valstijoje, kuri nori juos atkartoti.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

 dėl Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimo
(2018/2112(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarčių nuostatas, susijusias su tvirtesniu bendradarbiavimu ir ypač į 
Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį, 42 straipsnio 6 dalį, 44, 45 ir 46 straipsnius, 
taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82, 83, 86, 87, 187, 188, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 ir 334 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarčių nuostatas dėl kitų esamų diferencijuotos integracijos rūšių, 
ypač į SESV 136, 137 ir 138 straipsnius, susijusius su nuostatomis, taikomomis 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje,

– atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 10 dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo, 
sukurto Europos Sąjungos sutarties 42 straipsniu, Protokolu Nr. 14 dėl Euro grupės ir 
Protokolą Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos veikimo 
gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis1,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl galimų dabartinės Europos 
Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų2,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl euro zonos biudžeto 
pajėgumo3,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 16 d. rezoliuciją „Bendros saugumo ir gynybos 
politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos 
galimybės“4,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl diferencijuotos integracijos5,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 1 d. Komisijos baltąją knygą (COM(2017)2025) ir 
penkis paskesnius diskusijoms skirtus dokumentus (COM(2017)0206), 
COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 25 d. Romos deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 

1 OL C 252, 2018 7 18, p. 215.
2 OL C 252, 2018 7 18, p. 201.
3 OL C 252, 2018 7 18, p. 235.
4 OL C 263, 2018 7 25, p. 125.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0044.
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Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti savo iniciatyva teikiamą pranešimą 
1 straipsnio 1 dalies e punktą ir jo 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0038/2019),

A. kadangi Sąjunga ypač suinteresuota įgyvendinti tvirtesnį bendradarbiavimą kai kuriose 
neišimtinės ES kompetencijos srityse, kad būtų daroma pažanga įgyvendinant Europos 
projektą ir palengvinamas piliečių gyvenimas;

B. kadangi pagal ES sutarties 20 straipsnio 2 dalį tvirtesnis bendradarbiavimas yra 
kraštutinė priemonė, kai tokio bendradarbiavimo tikslų per pagrįstą laikotarpį Sąjunga 
kaip visuma negali pasiekti;

C. kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas neturėtų būti vertinamas kaip valstybių narių 
atskirties ar padalijimo priemonė, o laikomas pragmatišku sprendimu siekiant Europos 
integracijos pažangos;

D. kadangi dėl jautraus tam tikrų politikos sričių pobūdžio sunku laikytis įprastos 
teisėkūros procedūros ne tik dėl vieningo sprendimo reikalavimo, bet ir dėl 
nusistovėjusios Tarybos praktikos, pagal kurią visada siekiama valstybių narių sutarimo, 
net jei kvalifikuota balsų dauguma būtų galima priimti sprendimą;

E. kadangi, išskyrus finansinių sandorių mokestį, visos tvirtesnio bendradarbiavimo 
iniciatyvos galėjo būti priimti Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, jei vietoje vieningo 
balsavimo būtų buvusi taikoma ši taisyklė;

F. kadangi esama atvejų, kai valstybių narių pogrupiai vykdo dvišalį ar daugiašalį 
tarpusavio bendradarbiavimą ne pagal Sutartis, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip gynyba; 
kadangi dėl ekonomikos ir pinigų krizės daromas spaudimas greitai priimti sprendimus 
ir įveikti vieningo sprendimo reikalavimo keliamą problemą tam tikrose srityse lėmė 
tarpvyriausybinių priemonių, nesusijusių su ES teisine sistema, pvz., Europos stabilumo 
mechanizmo (ESM) ir Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV arba fiskalinio susitarimo), priėmimą;

G. kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas yra procedūra, pagal kurią mažiausiai devynioms 
valstybėms narėms leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tam tikroje srityje ES struktūrų 
ribose, tačiau nedalyvaujant kitoms valstybėms narėms; kadangi tvirtesnis 
bendradarbiavimas toms dalyvaujančioms valstybėms narėms suteikia galimybę pasiekti 
bendrą tikslą ar įgyvendinti iniciatyvą ir įveikti sąstingį derybose arba kitos valstybės 
narės ar valstybių narių blokavimą, kai reikalaujama vienbalsiškumo; kadangi remiantis 
ES sutarties 20 straipsnio 4 dalimi, pagal tvirtesnio bendradarbiavimo nuostatą priimti 
teisės aktai privalomi tik jame dalyvaujančioms valstybėms narėms; kadangi tvirtesnis 
bendradarbiavimas apsiriboja sritimis, kuriose ES neturi išimtinės kompetencijos;

H. kadangi pagal SESV 328 straipsnio 1 dalį „Komisija ir tvirtesniame bendradarbiavime 
dalyvaujančios valstybės narės skatina jame dalyvauti kuo didesnį valstybių narių 
skaičių“;

I. kadangi patirtis rodo, kad dėl tvirtesnio bendradarbiavimo santuokos nutraukimo teisės 



PE629.770v02-00 12/23 RR\1175319LT.docx

LT

srityje pasiekta gerų rezultatų1, taigi atsiveria įdomių galimybių, susijusių su turto 
teisinio režimo taisyklėmis2, Europos bendruoju patentu ir Europos prokuratūra;

J. kadangi pradinė tvirtesnio bendradarbiavimo vykdymo patirtis atskleidė sunkumus, 
susijusius su šios koncepcijos taikymu, nes Sutartyse numatytos ribotos jo praktinio 
įgyvendinimo nuostatos ir Sąjungos institucijos imasi nepakankamų tolesnių veiksmų;

K. kadangi skirtingų federalinių modelių, naudojamų ES valstybėse narėse ir federacijose 
už Sąjungos ribų, analizė atskleidė, kad subfederaliniai subjektai bendrų interesų srityse 
dažnai naudojasi lanksčiais bendradarbiavimo mechanizmais;

L. kadangi nenaudojant pereinamojo laikotarpio nuostatų siekiant pereiti nuo 
vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsų daugumos Taryboje ir nesant išsamios Sutarčių 
reformos, atrodo, kad ateityje valstybės narės turės taikyti nuostatas dėl tvirtesnio 
bendradarbiavimo bendroms problemoms spręsti ir bendriems tikslams pasiekti;

M. kadangi svarbu sklandžiai taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą siekiant sudaryti klausimų, 
kuriuos reikia spręsti, sąrašą ir parengti veiksmingo tvirtesnio bendradarbiavimo 
veikimo gaires laikantis Sutarčių nuostatų ir principų;

Pagrindinės pastabos

1. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors tvirtesnis bendradarbiavimas yra bendrų problemų 
sprendimo būdas pasinaudojant Sąjungos institucine struktūra ir taip sumažinant 
dalyvaujančių valstybių narių administracines išlaidas, jis ne visiškai panaikino 
būtinybę taikyti tarpvyriausybinius pogrupių sprendimus, kurie nepatenka į Sutarčių 
taikymo sritį, o tai neigiamai veikia tai, kaip nuosekliai taikoma ES teisinė sistema, 
todėl nėra tinkamos demokratinės kontrolės; 

2. mano, kad ES turi būti išsaugota bendra institucinė sistema siekiant jos bendrų tikslų ir 
užtikrinti visų piliečių lygybės principą; primygtinai reikalauja, kad būtų laikomasi 
Bendrijos arba Sąjungos metodo;

3. pabrėžia, kad tvirtesnis bendradarbiavimas, priešingai nei tarpvyriausybinės sutartys, 
yra problemų sprendimo priemonė, kuri yra ne tik teisėta, bet taip pat patogi, nes ji 
grindžiama Sutarties nuostatomis ir veikia Sąjungos institucinėje struktūroje;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad nors dėl savo kaip kraštutinės priemonės prigimties, tvirtesnis 
bendradarbiavimas nebuvo plačiai naudojamas nuo tada, kai jis buvo numatytas pagal 
Amsterdamo sutartį, atrodo, kad jis tampa vis svarbesnis ir duoda apčiuopiamų 
rezultatų;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis turima patirtimi, tvirtesnis bendradarbiavimas 
dažniausiai atsiranda srityse, kurioms taikoma speciali teisėkūros procedūra, pagal kurią 
reikalingas vieningas sprendimas, ir daugiausia buvo naudojamas teisingumo ir vidaus 
reikalų srityse;

1 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje.
2 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1103, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų 
klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje.
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6. atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol tvirtesnio bendradarbiavimo pradėjimo ir 
įgyvendinimo procedūra buvo gana ilga, ypač dėl to, kad neaiškiai apibrėžtas tinkamas 
laikotarpis, per kurį galima įsitikinti, ar negalima pasiekti būtinos balsavimo ribos, ir dėl 
tvirtos politinės valios siekti spartesnės pažangos trūkumo;

7. pažymi, kad dėl to, jog nėra aiškių tvirtesnio bendradarbiavimo kūrimo ir 
administravimo gairių, pavyzdžiui, dėl bendrųjų institucijų taikytinos teisės arba 
procedūrų atšaukti jau esamą bendradarbiavimą, glaudesnio bendradarbiavimo 
sudarymas galėjo tapti mažiau tikėtinas;

8. primena, kad nors tvirtesnis bendradarbiavimas vykdomas naudojantis Sąjungos 
institucine ir teisine sistema, jo savaiminė integracija į acquis nenumatyta;

9. mano, kad nors tvirtesnis bendradarbiavimas laikomas antru pagal tinkamumą 
scenarijumi, jis vis dar yra perspektyvus būdas siekiant spręsti problemas Sąjungos 
lygmeniu ir priemonė kai kurioms institucinėms aklavietėms įveikti;

10. mano, kad norint veiksmingai įgyvendinti ir organizuoti tvirtesnį bendradarbiavimą, 
nesvarbu, kokioje politikos srityje ar kokia forma tai būtų daroma, reikia rasti 
atsakymus į tuos pačius klausimus;

Rekomendacijos

11. atsižvelgdamas į tai, siūlo rasti atsakymus į tuos klausimus ir laikytis toliau nurodytų 
veiksmų gairių, kad būtų užtikrintas sklandus ir veiksmingas tvirtesnio 
bendradarbiavimo įgyvendinimas;

Sprendimų priėmimo procesas

12. atkreipia dėmesį į tai, kad politinį postūmį tvirtesniam bendradarbiavimui turėtų suteikti 
valstybės narės, tačiau diskusijos dėl jo turinio turėtų būti grindžiamos Komisijos 
pasiūlymu;

13. primena, kad pagal SESV 225 straipsnį Parlamentui suteikiama kvaziteisėkūros 
iniciatyvos teisė, kuri turėtų būti aiškinama kaip galimybė Parlamentui inicijuoti 
tvirtesnį bendradarbiavimą remiantis Komisijos pasiūlymu, dėl kurio nepavyksta 
pasiekti susitarimo taikant įprastą sprendimų priėmimo procedūrą per dvi iš eilės 
pirmininkavimo Tarybai kadencijas;

14. mano, kad reikėtų daryti išvadą, jog bendradarbiavimo tikslų negalima pasiekti visoje 
Sąjungoje, laikantis ES sutarties 20 straipsnyje nustatyto reikalavimo, jei per laikotarpį, 
kuris apima dvi iš eilės Tarybai pirmininkausiančias valstybes nares, Taryboje nebuvo 
padaryta esminės pažangos;

15. rekomenduoja, kad valstybių narių prašymai užtikrinti tvirtesnį tarpusavio 
bendradarbiavimą iš esmės būtų grindžiami tikslais, kurie būtų bent jau tokie pat 
ambicingi, kaip Komisijos pateikti tikslai, prieš nustatant, kad tikslų negalima pasiekti 
visoje Sąjungoje per pagrįstą laikotarpį;

16. primygtinai rekomenduoja, kad SESV 333 straipsnyje įtvirtinta speciali nuostata dėl 
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pereigos būtų taikoma norint pereiti nuo vieningo balsavimo prie kvalifikuotos balsų 
daugumos ir nuo specialios prie įprastos teisėkūros procedūros iš karto po to, kai Taryba 
patvirtina susitarimą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo pradžios, siekiant išvengti naujų 
blokavimo atvejų, jei dalyvaujančių valstybių narių skaičius yra didelis;

17. mano, jog būtina, kad sprendimu, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti, būtų 
nustatyta santykių su nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis struktūra; mano, kad 
valstybės narės, nedalyvaujančios vykdant tokį tvirtesnį bendradarbiavimą, vis tiek 
turėtų būti įtrauktos į svarstymus, susijusius su klausimais, kuriuos tokiu 
bendradarbiavimu yra bandoma spręsti; 

18. primena, kad ir Komisija, ir Tarybos sekretoriatai turi atlikti svarbų vaidmenį 
užtikrinant, kad tvirtesnio bendradarbiavimo nevykdančios valstybės narės nebūtų 
paliktos nuošalyje, dėl ko joms būtų sunku dalyvauti vėlesniame etape;

Administravimas

19. rekomenduoja Komisijai aktyviai dalyvauti visuose tvirtesnio bendradarbiavimo 
etapuose – pateikus pasiūlymą, vykstant svarstymams dėl tvirtesnio bendradarbiavimo 
ir jį įgyvendinant;

20. tvirtina, kad ES institucijų vieningumas turėtų būti išlaikytas ir kad tvirtesnis 
bendradarbiavimas neturėtų skatinti lygiagrečios institucinės tvarkos kūrimo, tačiau 
galėtų sudaryti sąlygas prireikus, ES teisinės sistemos apimtyje, sukurti specialias 
įstaigas, nedarant poveikio Sąjungos institucijų ir įstaigų kompetencijai ir vaidmeniui;

Parlamentinis tikrinimas

21. primena, kad Parlamentas yra atsakingas už tvirtesnio bendradarbiavimo parlamentinę 
kontrolę; ragina nacionalinius parlamentus ir, kai tinkama, valstybių narių, kuriose tai 
yra svarbu, regionų parlamentų, taip pat Europos Parlamento, dalyvavimą vykdant 
tvirtesnio bendradarbiavimo demokratinę priežiūrą, jei tai susiję su pasidalijamosios 
kompetencijos politikos sritimis; pabrėžia galimybę įsteigti tarpparlamentinį forumą, 
panašų į pvz. tarpparlamentinę konferenciją pagal SSKV 13 straipsnį ir 
Tarpparlamentinę konferenciją bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir 
bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) klausimais, jei to reikia ir nepažeidžiant 
Parlamento įgaliojimų;

22. pabrėžia, kad valstybės narės, dalyvaujančios tvirtesniame bendradarbiavime, turi 
įtraukti tuos regionus, kurie turi teisėkūros galią jiems įtakos turinčiose bylose, 
siekdamos laikytis vidinio įgaliojimų pasidalijimo principo ir stiprinti tokio tvirtesnio 
bendradarbiavimo socialinį teisėtumą;

23. rekomenduoja Parlamentui atlikti svarbesnį vaidmenį stiprinant bendradarbiavimą 
siūlant Komisijai naujas bendradarbiavimo formas pagal SESV 225 straipsnį ir stebint 
pasiūlymus ar esamą bendradarbiavimą; yra įsitikinęs, kad Parlamentas turėtų dalyvauti 
kiekviename procedūros etape, o ne tik laukti, kol bus gautas jo pritarimas, ir kad jis 
turėtų gauti reguliarias ataskaitas bei galėti teikti pastabas dėl tvirtesnio 
bendradarbiavimo įgyvendinimo;
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24. ragina Tarybą prieš pateikiant prašymą dėl Parlamento pritarimo galutiniam tekstui 
įtraukti Parlamentą į galimą būsimą tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, siekiant 
užtikrinti maksimalų Sąjungos teisėkūros institucijų bendradarbiavimą;

25. vis dėlto apgailestauja, kad nepaisant Parlamento konstruktyvaus ir nuosaikaus požiūrio 
į tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, Taryba neparodė didelio intereso oficialiai 
įtvirtinti bendradarbiavimą su Parlamentu prieš pateikiant jam prašymą dėl pritarimo 
galutiniam derybose sutartam tekstui;

26. mano, jog būtina, kad Parlamentas pagerintų savo vidaus organizacinę struktūrą, 
susijusią su tvirtesniu bendradarbiavimu; mano, kad šiuo tikslu reikėtų, jog kiekvienu 
tvirtesnio bendradarbiavimo atveju dalyvautų atitinkamas nuolatinis komitetas ir 
rekomenduoja, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles būtų leidžiama steigti ad 
hoc pakomitečius, kuriuose visapusiška narystė visų pirma būtų teikiama tiems EP 
nariams, kurie renkami valstybėse narėse, dalyvaujančiose tokiame tvirtesnio 
bendradarbiavimo procese; 

Biudžetas

27. mano, kad veiklos išlaidas, susijusias su tvirtesniu bendradarbiavimu, turėtų padengti 
dalyvaujančios valstybės narės ir jei šios išlaidos padengiamos iš ES biudžeto, 
nedalyvaujančiosios valstybės narės turėtų gauti kompensaciją, nebent Taryba, 
pasikonsultavusi su Parlamentu, pagal SESV 332 straipsnį nusprendžia, kad toks 
bendradarbiavimas turi būti finansuojamas iš ES biudžeto ir dėl to šios išlaidos 
priklauso tai pačiai daliai, kuriai taikoma metinė biudžeto procedūra;

28. mano, kad jei veikla, reglamentuojama pagal tvirtesnio bendradarbiavimo sistemą, 
duoda pajamų, šios pajamos turėtų būti skiriamos veiklos išlaidoms, susijusioms su 
tvirtesniu bendradarbiavimu, padengti;

Jurisdikcija

29. mano, kad tvirtesnis bendradarbiavimas turėtų būti priskirtas tiesioginei Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai, nedarant poveikio galimybei patvirtinti 
arbitražo procedūrą arba pirmosios instancijos ginčų sprendimo teismą, kurio reikia 
konkretaus tvirtesnio bendradarbiavimo atveju, nebent sutartyje yra numatyta kitaip, kas 
turėtų būti nurodyta teisės akte, kuriuo nustatomas tvirtesnis bendradarbiavimas;

30. atkreipia dėmesį į tai, kad jei tvirtesnio bendradarbiavimo atveju reikia sukurti specialų 
arbitražo mechanizmą arba teismą, galutinis arbitražo organas visada turėtų būti 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;

Sąjungos institucinės struktūros pritaikymas

31. siūlo sukurti specialų Komisijos padalinį, kuris būtų atsakingas už tvirtesnio 
bendradarbiavimo klausimus ir kuriam vadovautų vienas iš Komisijos narių, atsakingų 
už tarpinstitucinius santykius, kad būtų galima koordinuoti ir racionalizuoti tvirtesnio 
bendradarbiavimo iniciatyvų institucinę sistemą;
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32. mano, kad tvirtesnio bendradarbiavimo klausimais būtinas iniciatyvesnis Komisijos ir 
Tarybos sekretoriatų vaidmuo, todėl siūlo jiems aktyviai ieškoti sričių, kartu su Regionų 
komitetu ir ypač su Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) platforma, 
kuriose tvirtesnis bendradarbiavimas galėtų būti naudingas siekiant Europos projekto 
įgyvendinimo pažangos, arba sričių, artimų esamoms tvirtesnio bendradarbiavimo 
formoms, kad būtų išvengta dubliavimosi ir prieštaravimų;

Valstybių narių pasitraukimas arba pašalinimas

33. atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartyse nėra nuostatų dėl valstybių narių galimybių 
pasitraukti arba būti pašalintoms iš esamų tvirtesnio bendradarbiavimo atvejų, išskyrus 
nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (PESCO);

34. mano, kad visais tvirtesnio bendradarbiavimo atvejais turėtų būti nustatytos aiškios 
taisyklės dėl valstybės narės pasitraukimo, jei ji nebenori dalyvauti, ir pašalinimo, jei ji 
nebeatitinka tvirtesnio bendradarbiavimo sąlygų; pataria teisės akte, kuriuo nustatomas 
tvirtesnis bendradarbiavimas, nurodyti galimo valstybės narės pasitraukimo ar 
pašalinimo sąlygas;

Rekomendacijos dėl tvirtesnio bendradarbiavimo raidos ateityje

35. mano, kad būtina parengti procedūrą, pagal kurią tvirtesnis bendradarbiavimas didelės 
politinės svarbos srityse būtų patvirtinamas neviršijant dviejų vienas po kito einančių 
pirmininkavimo Tarybai laikotarpių;

36. primygtinai ragina tvirčiau bendradarbiauti valstybes nares, kurios siekia integruoti 
tvirtesnį bendradarbiavimą į acquis communautaire;

37. ragina Komisiją, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 175 
straipsnio trečia pastraipa arba 352 straipsniu, pateikti pasiūlymą dėl reglamento, 
siekiant supaprastinti ir suvienodinti atitinkamą tvirtesnio bendradarbiavimo teisinę 
sistemą (pavyzdžiui, pagrindinius taikytinų teisės aktų dėl bendrų institucijų principus 
arba Parlamento nario pasitraukimo iš rinkos principus), taip palengvinant tokio 
bendradarbiavimo sudarymą;

38. siūlo, kad kitoje Sutarčių redakcijoje būtų išnagrinėta galimybė regionams arba 
subnacionaliniams subjektams, kurie atlieka svarbų vaidmenį vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą, kai pastarieji yra susiję su išskirtinės atitinkamo lygmens 
kompetencijos sritimi, tinkamai laikantis nacionalinių konstitucijų;

°

° °

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimo
(2018/2112(INI))

Nuomonės referentas: Tomáš Zdechovský

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 86 straipsnyje nustatytas aiškus 
oficialus Europos prokuratūros įsteigimo pagrindas ir nustatyta taikytina teisėkūros 
procedūra ir priemonė, taip pat būsimos Europos prokuratūros veiklos sritis ir 
kompetencija;

B. kadangi svarbu, kad ES ir visos jos valstybės narės nustatytų sukčiavimą, kuris kenkia ES 
finansiniams interesams, ir veiksmingai ir atgrasomai patrauktų už jį baudžiamojon 
atsakomybėn, taip apsaugodamos visų valstybių narių, finansuojančių Sąjungos biudžetą, 
mokesčių mokėtojus;

C. kadangi SESV 86 straipsnyje aiškiai nustatyta galimybė nesutarimo atveju taikyti tvirtesnį 
bendradarbiavimą;

D. kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas yra procedūra, pagal kurią mažiausiai devynioms 
valstybėms narėms leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tam tikroje srityje ES struktūrų 
ribose, tačiau nedalyvaujant kitoms valstybėms narėms; kadangi tvirtesnis 
bendradarbiavimas toms dalyvaujančioms valstybėms narėms suteikia galimybę pasiekti 
bendrą tikslą ar įgyvendinti iniciatyvą ir įveikti sąstingį derybose arba kitos valstybės 
narės ar valstybių narių blokavimą, kai reikalaujama vienbalsiškumo; kadangi remiantis 
Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 4 dalimi, pagal tvirtesnio bendradarbiavimo 
nuostatą priimti teisės aktai privalomi tik jame dalyvaujančioms valstybėms narėms; 
kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas apsiriboja sritimis, kuriose ES neturi išimtinės 
kompetencijos;
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E. kadangi pagal SESV 328 straipsnio 1 dalį „Komisija ir tvirtesniame bendradarbiavime 
dalyvaujančios valstybės narės skatina jame dalyvauti kuo didesnį valstybių narių 
skaičių“;

1. dar kartą patvirtina tvirtą Parlamento paramą tam, kad būtų sukurta veiksminga ir 
nepriklausoma Europos prokuratūra, siekiant sumažinti dabartinį nacionalinių teisėsaugos 
pastangų apsaugoti ES biudžetą susiskaidymą ir taip sustiprinti kovą su sukčiavimu 
Europos Sąjungoje;

2. primena, kad Parlamentas priėmė tris rezoliucijas – 2015 m. balandžio 29 d.1, 2016 m. 
spalio 5 d.2 ir 2017 m. spalio 5 d.3 – dėl Europos prokuratūros įsteigimo; pripažįsta, kad į 
kai kuriuos Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus, iškeltus šiose rezoliucijose, iš 
dalies buvo atsižvelgta galutiniame Tarybos priimtame derybose sutartame tekste; ragina 
Tarybą prieš pateikiant prašymą dėl Parlamento pritarimo galutiniam tekstui įtraukti 
Parlamentą į galimą būsimą tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, kad būtų užtikrintas 
maksimalus Sąjungos teisėkūros institucijų bendradarbiavimas;

3. vis dėlto apgailestauja, kad nepaisant Parlamento konstruktyvaus ir nuosaikaus požiūrio į 
tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, Taryba neparodė didelio intereso oficialiai 
įtvirtinti bendradarbiavimą su Parlamentu prieš pateikiant jam prašymą dėl pritarimo 
galutiniam derybose sutartam tekstui;

4. palankiai vertina tai, kad 22 valstybės narės jau dalyvauja vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą dėl Europos prokuratūros, ir primena apie įtraukų Europos prokuratūros 
pobūdį; ragina nedalyvaujančias valstybes nares kuo greičiau prisijungti siekiant padidinti 
prokuratūros veiksmingumą;

5. pažymi, kad po trejų metų kūrimo etapo numatoma, kad Europos prokuratūra pradės 
veikti iki 2020 m. pabaigos, todėl šiame etape bet koks jos įgyvendinimo vertinimas yra 
per ankstyvas;

6. pabrėžia, kad norint įgyvendinti Europos prokuratūros projektą reikės užtikrinti 
veiksmingą ir efektyvų nacionalinių prokurorų ir Europos prokuratūros bendradarbiavimą 
ir bendradarbiavimą su ES agentūromis, pvz., Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) ir Eurojustu;

7. atidžiai stebi visus veiksmus, kurių iki šiol imtasi Europos prokuratūrai įsteigti, įskaitant 
Europos vyriausiojo prokuroro ir Europos prokurorų atrankos ir skyrimo įgyvendinimo 
priemones, taip pat biudžeto priemones;

8. ragina Komisiją reguliariai ir išsamiai informuoti Parlamentą apie kiekvieną Europos 
prokuratūros įgyvendinimo ir institucinės plėtros etapą, atsižvelgiant į galimą jos 
įgaliojimų išplėtimą siekiant įtraukti kovą su tarpvalstybiniu terorizmu;

9. palankiai vertina tai, kad nuo 2019 m. sausio 29 d. 18 valstybių narių dalyvaus vykdant 
tvirtesnį bendradarbiavimą sutuoktinių ir registruotų partnerių turto teisinio režimo 

1 OL C 346, 2016 9 21, p. 27.
2 OL C 215, 2018 6 19, p. 18.
3 OL C 346, 2018 9 27, p. 246. 
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klausimais; pabrėžia būtinybę apsaugoti pagrindines teises, įskaitant teisę į privatų ir 
šeimos gyvenimą ir diskriminacijos uždraudimą.
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