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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo procesas

1. kol Sutartis dėl Konstitucijos neratifikuota, įspėja netaikyti visų ar kai kurių naujų 
Sutarties nuostatų, atsižvelgiant  į konstitucinį šios Sutarties pobūdį, ir kadangi tai galėtų 
būti traktuojama kaip mėginimas ignoruoti Sutarties dėl Konstitucijos neratifikavusių šalių 
piliečių norus;

2. mano, kad bet koks mėginimas atnaujinti derybas dėl Sutarties dėl Konstitucijos yra 
visiškai nepriimtinas, kadangi dabartinė jos versija yra labiausiai suderintas variantas, 
koks tik galėjo būti pasiektas derybose tiek Europos Konvente, tiek ir po jo vykusioje 
tarpvyriausybinėje konferencijoje, ir todėl, kad ją jau ratifikavo daugiau kaip pusė 
valstybių narių;

3. apgailestauja, kad ratifikavimo procesas dviejose valstybėse narėse žlugo; pritaria 
minčiai, kad ratifikavimo procesas turėtų vykti kiekvienai valstybei narei priimtina sparta
ir kad Sutartis dėl Konstitucijos bus taikoma, tik jei ir kai ji bus ratifikuota joje nustatyta 
tvarka; rekomenduoja panaudoti šį svarstymų laikotarpį apgalvoti priemonėms, skirtoms 
pašalinti ratifikavimo proceso dviejose valstybėse narėse žlugimo priežastis ir panaikinti 
esamą atotrūkį tarp piliečių norų ir Europos integracijos proceso siekiant tęsti savo 
Konstituciją turinčios Europos kūrimą;

4. siūlo, kad šio svarstymų laikotarpio metu Europos Parlamentas nedelsdamas pradėtų 
vykdyti ir koordinuotų iniciatyvą „Pirmenybė – Europos piliečiams“, skirtą aktyviai
spręsti Europos piliečiams aktualias problemas ir atsižvelgti į jų pageidavimus ES 
klausimais; mano, kad ši iniciatyva padėtų institucijoms stiprinti teigiamą požiūrį Europos 
lygmeniu siekiant užkirsti kelią dažnai Europos debatuose pastebimam nacionalizmui;
pabrėžia, kad ši plataus masto iniciatyva gali ir turi būti vykdoma remiantis galiojančiomis 
sutartimis, pagal kurias reikia tik politinio pritarimo;

5. rekomenduoja, kad minėta iniciatyva apimtų šią veiklą:

a) rengti bendro pobūdžio debatus apie įvairių Europos politikos krypčių gaires, kurie 
vyktų kiekvienų metų pradžioje Europos Parlamente ir kuriuose dalyvautų vyriausybių 
vadovai arba jų atstovai ir Europos Komisijos nariai;

b) rengti plataus masto viešus debatus valstybių narių parlamentuose apie Europos
iniciatyvas, kurios aktualiausios Europos piliečiams, pvz., žmonių saugumas, įskaitant 
kovą su terorizmu, plėtra, imigracija, socialinis modelis ir kt., kurioms aptarti būtų 
pageidautina visuose valstybių narių parlamentuose tuo pat metu paskelbti specialią 
Europos debatų dieną;

c) Europos institucijų atstovams – Europos Parlamento, Komisijos nariams, aukštas 
pareigas užimantiems pareigūnams iš įvairių Europos institucijų – aktyviau dalyvauti
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nacionaliniuose arba regioniniuose debatuose, kuriuose jie išsamiau paaiškintų, kokią 
veiklą iš tikrųjų vykdo Europos Sąjunga, ir sužinotų atsiliepimus, ko iš jos tikimasi;

d) kurti forumus valstybių narių ir Europos lygmeniu, kuriuose būtų atvirai aptariami 
įvairūs kasdieniam gyvenimui Europoje svarbūs klausimai;

e) prieš priimant svarbius teisės aktus, atlikti šių teisės aktų poveikio kasdieniam piliečių 
gyvenimui vertinimą ir nustatyti, kaip šiuose aktuose atsižvelgiama į piliečiams rūpimus 
klausimus ir jų pageidavimus;

f) kurti Europos pilietinę ir demokratinę erdvę remiantis Europos Sąjungos Pagrindinių 
teisių chartija ir priimant šios erdvės plėtrai būtinus teisės aktus;

g) didinti Europos sprendimų priėmimo proceso demokratiškumą ir atvirumą, t. y. 
nedelsiant skatinti Konstitucijos iniciatyvą rengti europinius referendumus, oficialiai 
įtvirtinti teisę teikti peticijas, viešai rengti visus Ministrų Tarybos svarstymus ir 
balsavimus bei valstybių narių parlamentų taikomą įspėjamąją procedūrą dėl subsidiarumo 
principo;

6. nurodo, kad Europos integracijos procesas turėtų būti artimesnis jaunimui ir siūlo, kad 
Europos istorija ir ES institucijų veikla būtų privalomas ES mokyklose dėstomas dalykas;

Kuo veiksmingiau panaudoti galiojančias sutartis pereinamuoju laikotarpiu

7. mano, kad 2005 m. birželio 16–17 d. Briuselyje Europos Vadovų Tarybos priimtas 
sprendimas nustatyti svarstymų laiką Sutarties dėl Konstitucijos ratifikavimo procesui 
aptarti suteikia gerą galimybę dar kartą apsvarstyti kiekvienos institucijos vaidmenį 
Europos Sąjungos išorės veiksmų ir BUSP srityje; mano, kad remiantis galiojančiomis 
sutartimis kai kuriose srityse galima būtų neatidėliojant labai pagerinti darnumą, 
matomumą, atvirumą ir veiksmingumą ir taip sukurti realią Europos pridėtinę vertę;

8. pažymi, kad, remiantis naujausiais „Eurobarometro“ tyrimais, visų valstybių narių 
visuomenės (beveik 69 proc.) pritaria tam, kad Sąjunga turėtų atlikti didesnį vaidmenį 
išorės santykiuose ir kad ratifikavimo proceso metu naujosios Konstitucijos nuostatoms 
šioje srityje nebuvo prieštaraujama; todėl pabrėžia, kad BUSP taip pat galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį siekiant gerinti viešąją nuomonę apie Europą ir parodyti atitinkamų 
Konstitucinės sutarties dalių privalumus;

9. apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės, nepaisydamos to, kad Europos Vadovų 
Taryba patvirtino Konstituciją, panaudojo veto teisę svarbiems užsienio reikalų 
klausimams blokuoti dėl vidinių šalies motyvų; todėl ragina visas valstybes nares veikti 
konstruktyviai, kaip to reikalauja Konstitucijos dvasia;

10. nurodo, kad Tarybos vyriausiojo įgaliotinio (Generalinio sekretoriaus) paskyrimas 
padidino ES matomumą pasaulyje, tačiau laikosi požiūrio, kad toks matomumas neatitinka 
lygiaverčio ES išorės veiksmų pagerėjimo;

11. siūlo svarstymų laikotarpiu pirmenybę teikti toms sritims, kurios labiau susijusios su 
Europos piliečių norais, rūpesčiais ir lūkesčiais dėl Sąjungos vaidmens tarptautiniuose 
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santykiuose, pvz., Europos kaimynystės politikai, žmonių saugumui, kovai su terorizmu, 
migracijos valdymui, įskaitant priemones kovai su nelegalia imigracija ir Europos 
Sąjungos veiksmams siekiant mažinti skurdą ir gerinti tvarią ekonomikos plėtrą 
globaliame pasaulyje;

12. rekomenduoja Komisijai kuo skubiau pateikti pasiūlymus šiose prioritetinėse srityje ir 
geriau panaudoti didžiules politinių, komercinių, ekonominių ir finansinių priemonių bei 
politikos krypčių teikiamas galimybes pagal galiojančias pirmojo ramsčio sutartis ir taip
Bendrijos kompetencijos sferoje telkti didelę diplomatinę įtaką, padėsiančią įgyvendinti 
Europos Sąjungos uždavinius tarptautiniuose santykiuose;

13. rekomenduoja Komisijai glaudžiau ir aktyviau dalyvauti Bendrijos išorės veiksmuose ir 
geriau išnaudoti savo svarbų vaidmenį pagal galiojančias antrojo ramsčio sutartis, pvz., 
ryžtingiau pasinaudoti savo iniciatyvos teise BUSP srityje, ypač sprendžiant tuos 
klausimus, dėl kurių Europos visuomenė aiškiai tikisi kokių nors veiksmų;

14. pabrėžia, kad politinis dialogas su trečiosiomis šalimis ir regionais, iniciatyvesni veiksmai 
palaikant santykius su tarptautinėmis organizacijomis ir lankstesnis bei dinamiškesnis 
naudojimasis Komisijos delegacijų tinklu, kuris, be abejo, yra viena veiksmingiausių ir 
geriausiai informuotų užsienio reikalų tarnybų pasaulyje, galėtų suteikti daugiau 
galimybių vykdant veiklą tiek pagal pirmąjį, tiek pagal antrąjį ramstį;

15. pažymi, kad nors parlamentinė diplomatija nėra alternatyva įparstai tarpvyriausybinei 
diplomatijai, ji galėtų atlikti daug prasmingesnį vaidmenį kaip papildoma priemonė 
Europos Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis ir regionais palaikyti; pabrėžia, kad 
yra pasirengęs panaudoti savo tinklą, kurį sudaro daugiau kaip 30 nuolatinių 
parlamentinių delegacijų, daugybė ad hoc delegacijų ir tarpparlamentinių konferencijų, 
kad sustiprintų Sąjungos išorės veiksmus ir BUSP;

16. mano, kad nekeičiant dabartinio sprendimų priėmimo proceso galima būtų panaudoti daug 
naujų praktinių priemonių, skirtų Europos Sąjungos institucijų ir išorės santykių tarnybų 
bendrų veiksmų darnumui padidinti, pvz.:

a) laisvai keistis Europos Sąjungos, jos institucijų ir valstybių narių tarnybų, delegacijų,
specialiųjų atstovų, ambasadų ir kt. sukaupta informacija, pranešimais ir analizėmis;

b) rengti nuolatinius bendrus Išorės santykių komisarų grupės, Tarybos vyriausiojo 
įgaliotinio (Generalinio sekretoriaus) ir už išorės santykių klausimus atsakingų 
Europos Parlamento komitetų delegacijų susitikimus, kad galima būtų geriau vertinti
ir koordinuoti strateginius prioritetus;

c) rengti nuolatinius bendrus Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto, 
Komisijos ir Europos Parlamento pranešėjų susitikimus, kuriuose jie galėtų keistis 
nuomonėmis;

d) gerinti trijų Europos institucijų Išorės veiksmų direktoratų bendradarbiavimą, rengti
nuolatinius darbinius jų susitikimus ir aukšto lygio (generalinių direktorių ir 
direktorių) bei vidutinio lygio (skyrių vadovų ir administracijos darbuotojų) mainus, 
įskaitant Europos valstybės tarnautojų, dirbančių išorės veiksmų srityje, rotaciją ir 
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mainus;

e) stiprinti 127 delegacijų ir atstovybių santykius su kitomis ES institucijomis ir 
delegacijomis, valstybių narių užsienio reikalų ministerijomis ir ambasadomis, 
Europos verslo atstovais ir Europos piliečiais, užtikrinti nuolatinį jų bendravimą ir 
organizuoti susitikimus, teikti praktinę pagalbą ir įgyvendinti valstybių narių 
diplomatinių darbuotojų bei atitinkamų institucijų pareigūnų mainus;

17. rekomenduoja toliau pragmatiškai plėtoti ir įtvirtinti Europos saugumo ir gynybos 
politikos (ESGP), remiantis Europos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybos priimtais 
sprendimais, kaip nustatyta 1998 m. priimtoje Sant Malo deklaracijoje; pritaria nuomonei,
kad šie sprendimai jau įtvirtinti galiojančiose sutartyse (ypač Europos Sąjungos Sutarties 
18 straipsnio 2 dalyje ir 26 straipsnyje, kuriuose nustatoma, kad pirmininkaujanti valstybė 
ir vyriausiasis įgaliotinis yra atsakingi už Tarybos sprendimų, priimtų pagal 13 straipsnio 
3 dalį, įgyvendinimą) ir todėl jie galėtų būti taikomi iki Sutarties dėl Konstitucijos 
įsigaliojimo arba jai neįsigaliojus, su sąlyga, kad bus užtikrintas reikiamas skaidrumas ir 
atskaitingumas;

18. siūlo žymiai sustiprinti Europos Sąjungos palydovų centrą (ESPC) tiek darbuotojų, tiek 
biudžeto atžvilgiu, kad šis centras galėtų geriau įgyvendinti savo pagrindinę užduotį –
atlikti bendrą saugumo priežiūros, ir labiau remti tokias iniciatyvas, kaip Petersbergo 
misija, sutarčių tikrinimas, ginklų platinimo kontrolė, jūrų priežiūra ir aplinkos stebėsena
(įskaitant gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes);

19. yra tvirtai įsitikinęs, kad visos Europos gynybos agentūros vykdomos veiklos 
demokratinio atskaitingumo ir skaidrumo užtikrinimas yra neatidėliotinas uždavinys, 
nepriklausantis nuo naujosios Sutarties įsigaliojimo; taip pat yra įsitikinęs, kad jau 
įmanoma įsteigti Europos civilinį taikos korpusą, kaip kelis kartus buvo siūloma Europos 
Parlamento rezoliucijose;

20. ragina Tarybą ir valstybes nares atlikti atidesnę de facto parlamentinę ESGP priežiūrą, 
nacionaliniu lygmeniu stiprinti valstybių narių parlamentų vaidmenį tvirtinant ESGP
operacijas, o Europos lygmeniu – peržiūrėti 1999 m. Tarpinstitucinį susitarimą ir 
suustiprinti Europos Parlamento vaidmenį viso BUSP biudžeto priežiūros srityje;

21. pakartotinai prašo Tarybos ne tik informuoti Parlamentą, bet ir nuolat konsultuotis dėl 
pagrindinių BUSP ir ESGP aspektų ir su jais susijusių sprendimų, ir įtraukti Parlamentą į 
šį procesą;

Išorės veiksmų tarnybos steigimo parengiamieji darbai 

22. pabrėžia, kad naujas ES užsienio reikalų ministro postas ir išorės veiksmų tarnyba turi būti 
steigiami (pvz., sudarant tarpinstitucinį ad hoc susitarimą) atsižvelgiant į ratifikavimo eigą
ir būti parlamentinės priežiūros objektas;

23. rekomenduoja pamažu rengtis naujosios tarnybos steigimui, remiantis Sutarties dėl 
Konstitucijos nuostatomis, tačiau faktiškai ją įsteigti tik tuomet, kai Sutartis dėl 
Konstitucijos bus ratifikuota.
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