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Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas 
2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija 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 

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.



galimybės“1,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl diferencijuotos integracijos2,

– 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. 
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 

1 OL C 263, 2018 7 25, p. 125.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0044.



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 
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, 

1 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui 
skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 343, 2010 12 29, p. 10).

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 (OL L 183, 
2016 7 8, p. 1).



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;

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 
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;

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;

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 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.


