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 Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
 
 
 
Pranešėjai rekomenduoja priimti 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-Luc Dehaene) (kaip 
priedas prie 2 nurodomosios dalies), 5 (Jean-Luc Dehaene) (kaip nauja 4a nurodomoji dalis), 58 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław Geremek), 277 (Gérard 
Onesta, Monica Frassoni) pakeitimus ir siūlo šiuos kompromisinius pakeitimus: 
 
 

Richardo Corbetto, Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

1 pakeitimas 
(Kompromisiniai pakeitimai, keičiantys A konstatuojamąją dalį ir 9 (Ignasi Guardans Cambó) 
bei 10 (Panayiotis Demetriou) pakeitimus. Jeigu priimtų, 8, 9 ir 10 pakeitimų nelieka) 
A konstatuojamoji dalis 

A. Europos Sąjunga per savo istoriją vaidino svarbų vaidmenį (9 pakeitimas Guardanso 
Cambó) kuriant nuolat didėjančią (išbraukta) taikos ir gerovės, demokratijos (10 
pakeitimas Demetriou) ir laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę, 

 Or. en 
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Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

2 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis B ir C konstatuojamąsias dalis ir 15 (Andrew Nicholas 
Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou) pakeitimus. Jeigu priimtų, 11-14 
ir 18-22 pakeitimų nelieka) 
B konstatuojamoji dalis 

B. (išbraukta) Konstitucija (išbraukta) įtvirtina šiuos pasiekimus ir skelbia naujoves, 
kurios yra esminės palaikant ir didinant 25 ir daugiau valstybių narių Sąjungos galias 
veiksmingai veikti viduje ir išorėje, 

C. išbraukta 

 Or. en 

 

Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

3 pakeitimas 
(Kompromisiniai pakeitimai, keičiantys D ir E konstatuojamąsias dalis ir 27 (Carlos Carnero 
Gonzáleso, Raimon Obiols i Germà), 35 (Maria da Assunção Esteves) pakeitimus. Jeigu priimtų, 
25-32 pakeitimų nelieka) 
D konstatuojamoji dalis 

D. Europos Parlamento nuo pirmųjų tiesioginių rinkimų dėtas pastangas priimti 
Konstituciją vainikavo Konvento sėkmė, kuris paruošė projektą naudodamas 
demokratiškus, tipiškus ir aiškius, savo efektyvumą įrodžiusius metodus; ir kuris 
atsižvelgė į Europos piliečių indėlį (27 pakeitimas Carnero Gonzáles, Obiols i Germà), 
dėl kurio buvo pasiektas sutarimas, kurio iš esmės TVK nepakeitė (35 pakeitimas 
Esteves), 

E. išbraukta 

 Or. en 

 

Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

4 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis F ir I konstatuojamąsias dalis. Jeigu priimtų, 42-55 ir 75-
99 pakeitimų nelieka) 
F konstatuojamoji dalis 

F. Į Konstitucija, kaip kompromisą, kuris turi būti pripažintas visų valstybių narių, 
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neišvengiamai neįtraukti kai kurie Europos Parlamento bei Konvento pasiūlymai, 
kurie, autorių požiūriu, būtų turėję įtakos tolesnei Sąjungos pažangai. Daugelis iš jų 
lieka galimi ateityje, 

I. išbraukta 

 Or. en 

 

Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

5 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis H konstatuojamąją dalį ir 70 (Ignasi Guardans Cambó), 
67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (pirma dalis išbraukta) pakeitimus. Jeigu 
priimtų, 60-74 pakeitimų nelieka) 
H konstatuojamoji dalis 

H. (išbraukta) Konstitucija viešuose debatuose sulaukė kritiškų pastabų, kurios 
visiškai neatitinka jos nuostatų realaus turinio bei reikšmės (70 pakeitimas 
Guardans Cambó), kadangi Konstitucijoje nenumatyta sukurti centralizuotos 
supervalstybės, ji stiprins, o ne silpnins Sąjungos socialinės sferos svarbą 
(67  pakeitimas Carnero Gonzáles, Obiols i Germà), joje neignoruojamos istorinės bei 
dvasinės Europos vertybės, bet remiamasi jos kultūriniu, religiniu bei 
žmogiškuoju paveldu, 

 Or. en 

 

Richardo Corbeto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

6 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis 1 straipsnio dalį ir103 (Carlos Carnero González, Raimon 
Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo Leinen), 108 (Andrew 
Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto) pakeitimus. Jeigu priimtų, 103-110 pakeitimų nelieka) 
1 straipsnio dalis 

1. Daro išvadą, jog Konstitucija yra visuotinai (išbraukta) geras kompromisas ir didžiulis 
(108 pakeitimas Duff) esančių sutarčių patobulinimas, kuri, kai tik bus patvirtinta, duos 
apčiuopiamos naudos (išbraukta) piliečiams (ir Europos Parlamentui bei 
nacionaliniams parlamentams, kaip jų demokratiniams atstovams), valstybėms narėms 
(įskaitant jų regioninę bei vietos savivaldą), efektyvesnei Europos Sąjungos institucijų 
veiklai ir visai Sąjungai (107 pakeitimas Leinen); 

 Or. en 
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Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

7 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis paantraštę prieš 2 straipsnio dalį (jeigu priimtų, 112-116 
pakeitimų nelieka), paantraštę prieš 3 straipsnio dalį (jeigu priimtų, 158-162 pakeitimų nelieka), 
paantraštę prieš 4 straipsnio dalį (jeigu priimtų, 195-199 pakeitimų nelieka) ir paantraštę prieš 5 
straipsnio dalį (jeigu priimtų, 228-229 pakeitimų nelieka) 
 
Pavadinimai prieš 2, 3, 4 ir 5 straipsnio dalis 

Daugiau aiškumo dėl Sąjungos pobūdžio bei tikslų   

Didesnis efektyvumas ir stipresnis vaidmuo pasaulio mastu 

Daugiau demokratinio atskaitingumo 

Daugiau pilietinių teisių 

 Or. en 

 
Richard Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 
 
8 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis 2 straipsnio dalį ir 117 (Mercedes Bresso), 118 (Jo 
Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, 
Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon), 138 (Maria da Assunção Esteves), 139 
(Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 (Andrew Nicholas Duff), 146 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 152 
(Andrew Nicholas Duff) pakeitimus. Jeigu priimtų, 117-157 pakeitimų nelieka) 
2 straipsnio dalis 

2. Džiaugiasi, kad (išbraukta) Konstitucija suteikia piliečiams daugiau aiškumo dėl 
Sąjungos pobūdžio bei tikslų, taip pat dėl Sąjungos ir valstybių narių santykių, kadangi 
(117 pakeitimas Bresso): 

a) Europos Sąjungos sutarčių rinkinys yra pakeistas vienu aiškesniu dokumentu, 
kuriame išsamiai išdėstyti Sąjungos tikslai, jos galios bei kompetencijos ribos, jos 
politikos priemonės bei įstaigos (123 pakeitimas Dehaene); 

b) Sąjungos dvejopas teisėtumas yra dar kartą patvirtintas, taip pat yra paaiškinta, kad 
tai yra valstybių ir piliečių Sąjunga (117 pakeitimas Bresso); 

bb) bendri visoms valstybėms narėms vertybių kanonai, kuriais grindžiama Sąjunga ir 
kurie sukuria tvirtą ryšį tarp Sąjungos piliečių, buvo aiškiai išdėstyti ir praplėsti 
(252 pakeitimas Kaufmann); 
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c) Sąjungos tikslai, kaip ir jos valdymo pagrindai bei jos santykiai su valstybėmis 
narėmis, yra išaiškinti ir geriau apibrėžti (117 pakeitimas Bresso ir 131 pakeitimas 
Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon); 

d) dingo painiava, kilusi dėl sąvokų „Europos bendrija“ ir „Europos Sąjunga“ 
naudojimo, kadangi Europos Sąjunga tampo vienu teisiniu subjektu ir struktūra 
(118 pakeitimas Leinen); 

e) Europos teisės aktai yra supaprastinti, o jų terminologija – europiniai įstatymai ir 
Europos pagrindų įstatymai pakeičia  įvairių rūšių aktus (reglamentus, direktyvas, 
sprendimus, pagrindų sprendimus ir t. t.) – paaiškinta naudojant suprantamesnį 
žodyną ( 117 pakeitimas Bresso, 138 pakeitimas Esteves, 139 pakeitimas Demetriou 
ir1 JURI nuomonė); 

f)  ja suteikiama (148 pakeitimas Demetriou) garantijų, kad Sąjunga niekada netaps 
centralizuota visagale supervalstybe: 

- stipriai (145 pakeitimas Duff) pabrėžtas decentralizavimas, neatsiejamas nuo 
„suvienijusi įvairovę“, 

- įsipareigojimas „gerbti valstybių narių nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą“, 

- suteiktų įgaliojimų (Sąjungos kompetencijos sritys yra tik tos, kurias suteikė 
valstybės narės), subsidiarumo ir proporcingumo principai (143 pakeitimas 
Guardans Cambó), 

- valstybių narių dalyvavimas kuriant Sąjungos sprendimų priėmimo sistemą bei 
svarstant dėl jos pakeitimų (146 pakeitimas Kaufmann); 

g) Sąjungos simbolių įtraukimas į Konstituciją (151 pakeitimas Kaufmann) pagerins 
(išbraukta) (152 pakeitimas Duff) informuotumą apie Sąjungos institucijas ir jų 
veiklą; 

h) valstybių narių solidarumo sąlyga suteikia piliečiams vilties, kad teroristinių išpuolių 
bei gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių atveju jie sulauks paramos iš visos 
Sąjungos. 

 Or. en 

 

Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

9 pakeitimas 
(Kompromisiniai pakeitimai, keičiantys 3 straipsnio dalį ir 165 (Andrew Nicholas Duff), 166 
(Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim Wuermeling), 177 (Sylvia-Yvonne 
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Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew Nicholas Duff), 181 (Sylvia-Yvonne 
Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria da Assunção Esteves), 253 (Jean-Luc 
Dehaene) pakeitimus. Jeigu priimtų, 163-173, 175-194 ir 253 pakeitimų neišlieka) 
3 straipsnio dalis  

3. Džiaugiasi, kad įsigaliojus (167 pakeitimas Leinen) Konstitucijai Sąjungos institucijos 
savo užduotis galės vykdyti veiksmingiau (165 pakeitimas Duff), kadangi: 

a) labai padaugėjo sričių, dėl kurių Europos Vadovų Tarybos susirinkimuose 
vyriausybės priima sprendimus kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai. Tai 
esminis faktorius, jei 25 valstybių narių Sąjunga sugebės veikti netrukdoma veto 
teisės (166 pakeitimas Bresso); 

b) Europos Vadovų Taryba renkama dvejų su puse metų, o ne šešių mėnesių, 
kadencijai; 

c) nuo 2014 m. (177 pakeitimas Kaufmann) sumažės Komisijos narių skaičius (176 
pakeitimas Wuermeling); 

d) smarkiai sustiprės Sąjungos, kaip pasaulinės veikėjos, matomumas (178 pakeitimas 
Guardans Cambó) ir galimybės (253 pakeitimas Dehaene), kadangi: 

- du analogiški, painiavą kėlę postai – Europos Sąjungos užsienio politikos 
vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos nario, atsakingo už išorės santykius, – 
sujungti į vieną užsienio reikalų ministro postą, kuris bus ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojas (180 pakeitimas Duff), ir Užsienio reikalų tarybos 
pirmininkas, galintis atstovauti Sąjungai tais klausimais, kuriais ji turi bendrą 
poziciją, 

- bus viena išorinių veiksmų tarnyba, vadovaujama užsienio reikalų ministro (181 
pakeitimas Kaufmann), 

- Sąjungos pripažinimas juridiniu asmeniu, anksčiau juo buvo pripažinta 
Europos bendrija, padidins jos kompetenciją tarptautiniuose santykiuose bei 
sudarant tarptautines sutartis (182 pakeitimas Guardans Cambó), 

- Sąjungos kompetencija kurti bendras saugumo (167 pakeitimas Leinen) ir 
gynybos struktūras bus sustiprinta reikalingomis lankstumo priemonėmis, 
leidžiančiomis prisitaikyti prie skirtingų valstybių narių požiūrių šiais 
klausimais; 

e) išbraukta  

f) išbraukta  

g) sumažės Sąjungos teisės aktų ir jų priėmimo procedūrų skaičius; bus išaiškinti 
skirtumai tarp įstatymų leidybos ir vykdymo instrumentų (166 pakeitimas Bresso); 
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h) (išbraukta) veiksmai teisingumo ir vidaus reikalų srityje tampa efektyvesni, žadantys 
akivaizdžią pažangą sprendžiant teisingumo (186 pakeitimas Esteves ir LIBE 
nuomonė), apsaugos ir migracijos problemas; 

i) daugelio požiūriu bus lengviau naudoti vykusį Bendrijos metodą, kai tik bus 
politinis noras tai padaryti (167 pakeitimas Leinen); 

j) suteikta daugiau galimybių veikti lanksčiau, kai ne visos valstybės narės tuo pačiu 
metu nori ar gali tęsti tam tikrą politiką; 

 Or.  

 
Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai  
 
10 pakeitimas 
(Kompromisiniai pakeitimai, keičiantys 4 straipsnio dalį ir 201 (Mercedes Bresso), 206 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim Wuermeling), 215 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 218 (Sylvia-Yvonne 
Kaufmann) pakeitimus. Jeigu priimtų, 200-227 pakeitimų nelieka) 
4 straipsnio dalis 

4. Džiaugiasi, kad piliečiai galės labiau kontroliuoti Europos Sąjungos veiksmus, kadangi 
didėja demokratinė atskaitomybė, atsiradus šiems patobulinimams: 

a) Europos Sąjungos visų įstatymų priėmimas priklausys nuo nacionalinių parlamentų 
nuomonės peržiūrėjus jų projektus. Visais atvejais, yra tik keletas išimčių, turi būti 
nacionalinių vyriausybių ((išbraukta) Taryboje) ir tiesiogiai išrinkto Europos 
Parlamento pritarimas. Nė vienoje kitoje viršvalstybinėje (206 pakeitimas Kaufmann) 
ar tarptautinėje struktūroje tokio įstatymų leidybos peržiūros lygio nėra; 

b) nacionaliniai parlamentai laiku gaus Europos Sąjungos pasiūlymus, kad juos galėtų 
apsvarstyti su ministrais prieš Tarybai priimant sprendimą ( 207 pakeitimas 
Kaufmann). Taip pat jie turės teisę nesutikti su įstatymo projektu, jei jiems atrodys, 
kad jis neatitinka Europos Sąjungos kompetencijos; 

c) Europos Parlamentas visada (210 pakeitimas Wuermeling) lygiomis teisėmis su 
Taryba sprendžia dėl (išbraukta) Sąjungos teisėkūros; 

d) Komisijos pirmininką renka Europos Parlamentas, taip sukuriama sąsaja su Europos 
rinkimų rezultatais; 

e) užsienio reikalų ministras (215 pakeitimas Kaufmann), skiriamas Europos Vadovų 
Tarybos pritariant Komisijos pirmininkui, yra pavaldus tiek Europos Vadovų 
Tarybai, tiek Europos Parlamentui; 

f) pagal naują biudžeto procedūrą reikalaujama, kad visoms Europos Sąjungos 
išlaidoms pritartų tiek Taryba, tiek Europos Parlamentas, be jokių išimčių; todėl 



 

PE 349.939 8/9 AM\547172LT.doc 

LT 

visos išlaidos yra demokratiškai kontroliuojamos (216 pakeitimas Duff ir Guardans 
Cambó); 

g) Komisijai suteiktos ir vykdomos įstatymų leidybos galios (išbraukta) (218 
pakeitimas Kaufmann) bus kontroliuojamos pagal naują bendros priežiūros tvarką, 
leidžiančią Europos Parlamentui bei Tarybai atmesti Komisijos sprendimus, kuriems 
jie nepritaria; 

h) (išbraukta) Taryba renkasi viešai, kai sprendžia ir priima Sąjungos įstatymus (201 
pakeitimas Bresso); 

i) Europos Parlamentas taip pat turės teisę teikti pasiūlymus dėl būsimų Konstitucijos 
peržiūrėjimų ir pataisymų, o nagrinėti ir peržiūrėti visus pasiūlymus turi Konventas, 
nebent Parlamentas nusprendžia, kad tai nebūtina. 

 Or.  en 

 

 Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

11 pakeitimas 
(Kompromisiniai pakeitimai, keičiantys 5 straipsnio dalį ir 130 (Johannes Voggenhuber, Monica 
Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 (Alexander Stubb), 234 (Mercedes 
Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 250 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) pakeitimus. Jeigu priimtų, 230-250 
pakeitimų nelieka) 
5 straipsnio dalis 

5. Džiaugiasi, kad piliečių asmeninės teisės (200 pakeitimas Leinen) sustiprinamos šiais 
patobulinimais: 

a) Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įtraukimas (235 pakeitimas Demetriou) į 
Konstitucijos II dalį. Tai reiškia, kad visos Europos Sąjungos įstatymų nuostatos ir 
visi ES institucijų veiksmai, atlikti arba pagrįsti ES įstatymais, turi atitikti šiuos 
standartus (išbraukta) (200 pakeitimas Leinen, 222 pakeitimas Stubb, 234 pakeitimas 
Bresso, 235 pakeitimas Demetriou, 236 pakeitimas Guardans Cambó, 241 
pakeitimas Carnero González, Obiols i Germà); 

aa) Sąjunga pritaria Europos Žmogaus teisių konvencijai (250 pakeitimas Kaufmann), 
todėl ji tampa priklausoma nuo to paties išorinio patikrinimo, kaip ir valstybės 
narės; 

b) naujos nuostatos palengvins piliečių, socialinių partnerių, atstovaujamųjų asociacijų 
bei visos civilizuotos visuomenės (234 pakeitimas Bresso) dalyvavimą Sąjungos 
svarstymuose; 
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c) Europos piliečiams suteikta iniciatyvos teisė (212 pakeitimas Voggenhuber), t. y. 
piliečiai galės teikti siūlymus (246 pakeitimas Duff, Guardans Cambó) tais atvejais, 
kai jie manys, kad Sąjungos teisės aktas reikalingas, jog būtų įgyvendinta  
Konstitucija (234 pakeitimas Bresso); 

d) asmenims suteikiamos didesnės galimybės naudotis teismais Bendrijos teisės srityje 
(130 pakeitimas Voggenhuber, Frassoni ir 248 Kaufmann pakeitimas); 

 Or.  

 

Richardo Corbetto ir Íñigo Méndez de Vigo kompromisiniai pakeitimai 

12 pakeitimas 
(Kompromisinis pakeitimas, keičiantis 7 straipsnio dalį ir 263 (Mercedes Bresso), 267 (Andrew 
Nicholas Duffo, Ignasi Guardans Cambó) pakeitimus. Jeigu priimtų, 261-269 pakeitimų nelieka) 
7 straipsnio dalis  
 
7. Tiki, jog ši Konstitucija padės tvirtą ir ilgalaikį (263 pakeitimas Bresso) pagrindą 

tolesniam Europos Sąjungos vystymuisi, kad leis toliau jai plėstis ir kartu suteiks 
peržiūros priemones, kai to prireiks (267 pakeitimas Duff, Guardans Cambó); 

 Or. en 
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