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P6_TA-PROV(2006)0027
Diskusijų dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai 
Europos Parlamento rezoliucija dėl apmąstymų laikotarpio: diskusijų dėl Europos 
Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai (2005/2146(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Nicos sutartį,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, 

– atsižvelgdamas į Parlamento 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją1 dėl Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai, 

– atsižvelgdamas į valstybių ir vyriausybių vadovų 2005 m. birželio 18 d. deklaraciją dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo, priimtą po 2005 m. birželio16–17 d. 
vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2005 m. spalio 13 d. nuomonę2 dėl apmąstymų 
laikotarpio ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2005 m. spalio 26 d. 
nuomonę3dėl apmąstymų laikotarpio, pateiktas Europos Parlamento pageidavimu4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15–16 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto, 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones (A6-0414/2005),

kadangi:

A. Sutartį dėl Konstitucijos Europai 2004 m. spalio 29 d. pasirašė dvidešimt penkių Europos
Sąjungos valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai, ir dar kartą ją patvirtino 2005 
m. birželio 18 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje,

B. Konstitucijos projektą rengė Europos Konventas, kuris, palyginti su ankstesnėmis naujų 
sutarčių rengimo procedūromis, pasiekė naują atvirumo, pliuralizmo ir demokratinio 

  
1 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
2 CdR 250/2005 gal., dar neskelbta OL.
3 CESE 1249/2005, dar neskelbta OL.
4 9.1 ir 9.2 punktai, P6_PV(2005)09-06.
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teisėtumo lygį,

C. Europos Parlamentas 2005 m. sausio 12 d. rezoliucijoje didesne kaip dviejų trečdalių 
balsų dauguma pritarė Konstitucijai, nes tai „geras kompromisas ir didžiulis esančių 
sutarčių patobulinimas, … [kuris] padės tvirtą ir ilgalaikį pagrindą tolesniam Europos 
vystymuisi, o tai leis jai toliau plėstis ir kartu, kai to prireiks, suteiks mechanizmą ją 
peržiūrėti“,

D. Sutartyje dėl Konstitucijos Europai numatytos reformos reikalingos, inter alia, tam, kad 
būtų galima susitvarkyti su 2004 m. gegužės 1 d. Sąjungos plėtros pasekmėmis, nes jei 
nebus ratifikuotas konstitucinių reformų paketas, šios ir būsimos plėtros sėkmei gresia 
rimtas pavojus,

E. nuo to laiko trylika valstybių narių1, atstovaujančių Sąjungos gyventojų daugumai, 
ratifikavo Konstituciją pagal savo šalių konstitucinius reikalavimus, įskaitant 
referendumus Ispanijoje ir Liuksemburge,

F. po 2005 m. gegužės 29 d. ir 2005 m. birželio 1 d. vykusių referendumų Prancūzija ir 
Nyderlandai neratifikavo Konstitucijos, dėl to atitinkamai vilkinamas ratifikavimo 
procesas daugelyje iš likusių dešimties valstybių narių,

G. Europos Sąjungos Sutarties 48 straipsnyje numatyta, kad Konstitucija neįsigalios tol, kol 
jos neratifikuos visos valstybės narės,

H. pagal prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridedamos 30 Deklaracijos nuostatas, „jei 
praėjus dvejiems metams po Sutarties pasirašymo, keturi penktadaliai valstybių narių yra 
ją ratifikavusios, o viena ar daugiau valstybių narių yra susidūrusios su sunkumais ją 
ratifikuojant, šis klausimas perduodamas svarstyti Europos Vadovų Tarybai“,

I. būtina gerbti ir Konstituciją ratifikavusių, ir jos neratifikavusių valstybių narių ir jų 
piliečių sprendimą, taip pat išnagrinėti neigiamo Prancūzijos ir Nyderlandų sprendimo 
priežastis,

J. balsai „prieš“ yra labiau nepasitenkinimo dabartine Sąjungos būkle išraiška, o ne 
konkretus prieštaravimas konstitucinėms reformoms, tačiau paradoksas yra tai, kad 
neigiami rezultatai išlaiko esamą status quo ir stabdo reformas,

K. Europos Vadovų Taryba savo 2005 m. birželio 18 d. deklaracijoje pritarė šiai analizei ir 
laikosi nuomonės, kad „šie rezultatai nereiškia, kad piliečiai nepritaria Europos kūrimui. 
Tačiau piliečiai išreiškė savo susirūpinimą ir nerimą, į kuriuos reikia atsižvelgti“, todėl 
Europos Vadovų Taryba nusprendė išnaudoti „svarstymo laikotarpį... [rengiant] plačias 
diskusijas kiekvienoje šalyje, [įtraukiant] piliečius, socialinius partnerius, nacionalinius 
parlamentus ir politines partijas“; vyriausybių vadovai sutarė, kad 2006 m. pirmąjį 
pusmetį jie susitiks, kad „[įvertintų] visų nacionalinių diskusijų rezultatus ir [susitartų] dėl 
tolesnės proceso eigos“,

L. šioje Deklaracijoje vyriausybių vadovai pareiškė, kad ratifikavimo procesas turėtų tęstis 

  
1 Austrija, Kipras, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, 

Slovakija, Slovenija, Ispanija.
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toliau, nors jie sutiko ir su tuo, kad numatyta Konstitucijos įsigaliojimo data (2006 m. 
lapkričio 1 d.) bus kiek nukelta, 

M. tačiau Europos Vadovų Tarybai nepavyko aiškiai apibrėžti apmąstymų laikotarpio
svarbos ir metodų, ir kokiu pagrindu bus padarytos išvados iš diskusijų, ir nuo to laiko jai 
trūksta politinės valios ir gebėjimo tiek skatinti, tiek valdyti Europos dialogą,

N. 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba įpareigojo Komisiją pateikti išsamią, 
didžiulės apimties ataskaitą, aprėpiančią visus ES išlaidų aspektus, įskaitant BŽŪP, ir 
visus ES pajamų šaltinius, įskaitant Jungtinės Karalystės grąžinamąsias išmokas 2008–
2009 m.;

O. nuo pat apmąstymų laikotarpio pradžios daugiau diskutuojama dėl konteksto, o ne dėl 
paties teksto, pavyzdžiui, aptariami svarbūs klausimai, susiję su Europos socialiniu 
modeliu, Europos ekonominėmis perspektyvomis, plėtros greičiu, vidutinio laikotarpio 
biudžetu ir paslaugomis vidaus rinkoje,

P. Komisija paskelbė dokumentą dėl apmąstymų laikotarpio siekdama susigrąžinti 
visuomenės pasitikėjimą Europos Sąjunga skatinant diskusijas valstybės lygmeniu ir 
veiksmus Bendrijos lygmeniu, tačiau tai neturėtų būti vykdoma vietoj Europos politinių 
institucijų bendrų pastangų arba vadovavimo, kurį vykdant rimtai atsižvelgiama į 
Konstitucijos strateginę svarbą, politinę realybę ir prielaidas, kurios lemia jos sėkmę, 

Q. valstybių narių parlamentai ir Europos Parlamentas turi ryžtingai atlikti savo vaidmenį 
apmąstymų laikotarpiu, dažnai rengdami bendrus parlamentinius forumus, kurie galėtų 
skatinti, nukreipti ir suderinti Europos dialogą1,

1. pakartotinai patvirtina esąs įsitikinęs, kad Nicos sutartis nėra perspektyvus tolesnio 
Europos integracijos proceso pagrindas;

2. patvirtina savo įsipareigojimą ilgai nedelsiant pasiekti konstitucinį susitarimą, kuris 
stiprintų parlamentinę demokratiją, skaidrumą ir teisinę valstybę, įtvirtintų pagrindines 
teises ir laisves, skatintų pilietybę ir didintų išsiplėtusios Sąjungos gebėjimus veiksmingai 
veikti tiek jos viduje, tiek užsienyje; nuogąstauja, kad be tokio konstitucinio susitarimo 
Sąjunga negali tikėtis savo piliečių paramos, taip pat išsaugoti didėjantį integracijos 
pagreitį ar tapti reikšmingu partneriu sprendžiant pasaulio reikalus; primena, kad pritarė 
Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai, kuria siekiama minėtų tikslų; taip pat ragina Europos 
Vadovų Tarybą per susitikimą 2006 m. birželio mėn. oficialiai įsipareigoti konstituciniam 
susitarimui dėl Europos ateities;

3. pripažįsta, kad ratifikuojant Konstituciją buvo susidurta su sunkumais, kurie galėtų 
pasirodyti neįveikiami, jeigu nebus imtasi priemonių Prancūzijoje, Nyderlanduose ir kitur 
išreikštam nerimui išsklaidyti; 

4. pabrėžia, kad remiantis Nicos sutartimi neįmanoma tolesnė Sąjungos plėtra po Bulgarijos 
ir Rumunijos stojimo;

5. primena, kad politinės problemos ir instituciniai trūkumai, kuriems spręsti ir buvo 
  

1 XXXIV COSAC posėdis, 2005 m. spalio 10–11 d.
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sušauktas Konventas, išliks, ir netgi toliau didės, kol nebus įgyvendintos Sutartyje dėl 
Konstitucijos Europai numatytos reformos;

6. pažymi, kad išreikšto susirūpinimo priežastys daugiausia susijusios su bendromis ir 
specifinėmis dabartinės padėties problemomis, o ne pačiu tekstu; mano, kad jei būtų 
pasiekta pažanga sprendžiant šias problemas, būtų lengviau rasti sprendimą dėl teksto; 

7. atmeta pasiūlymus skirstyti valstybes nares į grupes, kol dar tęsiasi konstitucinio 
susitarimo procesas; smerkia pasiūlymus sudaryti tam tikrų valstybių koalicijas už ES 
sistemos ribų; primena, kad sustiprintas bendradarbiavimas turi skatinti Sąjungos tikslų 
siekį, saugoti jos interesus ir stiprinti jos integracijos procesą, taip pat turi būti visuomet 
atviras visoms valstybėms narėms; taip pat pabrėžia, kad galimas tokių koalicijų 
sudarymas neturėtų kenkti pastangoms, skirtoms nedelsiant pasiekti susitarimą dėl 
Konstitucijos Europai;

8. įspėja, kad atrankinio Konstitucijos įgyvendinimo strategija kelia pavojų susitarimui, 
kuriuo buvo pasiekta pusiausvyra tarp institucijų ir tarp valstybių narių, ir dar labiau 
didina pasitikėjimo krizę;

9. pažymi, kad šiuo metu tik kelios demokratinės reformos gali būti įgyvendintos nekeičiant 
Sutarčių, bet tiesiog persvarstant darbo tvarkos taisykles ar tarpinstitucinius susitarimus, 
pvz., dėl teisės aktų leidybos Taryboje skaidrumo, dėl piliečių iniciatyvos formos 
įgyvendinimo, dėl komitologijos procedūros tobulinimo, dėl visiško passerelle nuostatų
panaudojimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje, ir griežtesnės kiekvieno iš nacionalinių 
parlamentų priežiūros, kaip jų vyriausybės tvarko ES reikalus;

10. siūlo pasinaudoti dabartiniu apmąstymų laikotarpiu ir atnaujinti konstitucinį projektą 
plačių visuomenės diskusijų dėl Europos integracijos ateities pagrindu; mano, kad 
Europos dialogas, kurio rezultatai neturėtų būti iš anksto nuspėjami, turėtų padėti 
išaiškinti, pagilinti ir demokratizuoti bendrą sutarimą dėl Konstitucijos, įvertinti kritines 
pastabas ir rasti sprendimus ten, kur lūkesčiai nebuvo pateisinti; 

11. pritaria prasidedančioms naujoms diskusijoms dėl Sąjungos politikos krypties, tačiau 
pabrėžia, kad tai turėtų vykti siekiant įveikti konstitucinę krizę ir kad politiniai ES lygio 
planai turėtų būti tiesiogiai susiję ir su ES institucijų taisyklėmis, galiomis ir 
procedūromis, ir su kompetencijos sritimis, kurias valstybės narės suteikia ES, ir nustatyti 
bendras visai Europai aktualias problemas;

12. reikalauja, kad šis naujas dialogas, kuris turėtų būti suvokiamas kaip proga skatinti 
Europos demokratiją, būtų vykdomas ir koordinuojamas visoje Sąjungoje, taip pat kad 
būtų suskirstytas į bendras temas ir realius etapus pagal patvirtintą vertinimo sistemą, ir 
jo sandara padėtų pasirinkti lemiamus politinius aspektus; 

13. primygtinai reikalauja, kad diskusijos vyktų valstybių ir Europos lygiu; įspėja, kad 
siauros nacionalinės diskusijos nepakeis nacionalinių stereotipų; o primestas dialogas be 
politinių tikslų išliks miglotas ar net beprasmis ir dar labiau paskatins Europos piliečių 
nepasitenkinimą;

14. siūlo Europos Parlamentui ir valstybių narių parlamentams kartu rengti konferencijas, 
vadinamuosius „parlamentinius forumus“, siekiant paskatinti diskusijas ir palaipsniui 
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formuoti būtinas politines išvadas; kitos ES institucijos bus taip pat pakviestos dalyvauti 
forumuose; 

15. pripažįsta, kad Europos Sąjungai ir ypač Parlamentui itin svarbu išvengti dar vienos 
konstitucinio proceso nesėkmės; todėl kartu su valstybių narių parlamentais imasi 
vadovavimo Europos dialogui vaidmens, ypač svarbiausiais Sąjungai klausimais 
skelbiant vadinamąsias „Europos publikacijas“, kurios gali būti naudojamos kaip bendras 
europinis šablonas nacionalinėms diskusijoms plėtoti ir kurios būtų parlamentinių forumų 
svarstymų pagrindas; 

16. pripažįsta, kad politinėms institucijoms strategiškai svarbu skatinti visuomenės 
informavimo priemonių, ypač televizijos, spaudos ir vietos radijo, iniciatyvumą ir įtraukti 
juos siekiant viešai skelbti ir intensyvinti diskusijas;

17. siūlo 2006 m. pavasarį, prieš birželio mėn. vyksiančią Europos Vadovų Tarybos sesiją, 
surengti pirmąjį tarpparlamentinį forumą, siekiant išklausyti valstybių narių parlamentų ir 
Europos Parlamento narius; šiame forume turėtų būti siekiama teikti Europos Vadovų 
Tarybai išsamias rekomendacijas, kokių veiksmų reikėtų imtis Sąjungai, ieškančiai 
išeities iš krizės;

18. siūlo, kad pirmasis parlamentinis forumas sudarytų sąrašą kelių prioritetinių klausimų 
apie Europos ateitį ir Sąjungos valdymą, kurie bus svarstomi per kitus forumus ir plačiose 
visuomenės diskusijose, pvz.: 

i) koks yra Europos integracijos tikslas? 

ii) koks vaidmuo Europai turėtų tekti pasaulyje? 

iii) kokia yra Europos socialinio ir ekonominio modelio ateitis vykstant globalizacijai? 

iv) kaip galima apibrėžti Europos Sąjungos ribas?

v) kaip sustiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą?

vi) kaip finansuojame Sąjungą? 

19. mano, kad turiningos diskusijos šiais pagrindiniais klausimais atvers naujų  Europos 
integracijos perspektyvų ir sudarys pagrindą reformuoti bendrąsias politikos priemones 
tose srityse, kur esama nuomonių skirtumų;

20. be to, mano, kad Europos dialogas gali įveikti konstitucinę krizę tik tuo atveju, jei jame 
dalyvauja ne tik visos ES institucijos, bet ir valstybių ir regionų parlamentai, vietos 
vyriausybės, politinės partijos, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė, akademinė 
bendruomenė ir visuomenės informavimo priemonės; ypatinga reikšmė šiuo požiūriu 
teikiama praktiniam Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų 
komiteto indėliui; 

21. prašo valstybių narių, padedamų Komisijos, pagal bendrai nustatytas temas nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygiu surengti kiek galima daugiau visuomeninių renginių ir  diskusijų 
žiniasklaidoje – „Piliečių forumų“ – Europos ateities klausimais; ragina šiose diskusijose 
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dalyvauti socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę; 

22. tikisi, kad politinės partijos ir per vidaus diskusijas, ir vykdydamos savo rinkimų 
kampanijas skirs daugiau dėmesio Europos dimensijai; 

23. pritaria piliečių peticijoms, kurios padeda formuoti diskusijas;

24. ragina Sąjungą teikti pirmenybę kultūros ir švietimo politikai siekiant įgyvendinti 
Konstitucijoje įtvirtintą šūkį „suvienijusi įvairovę“;

25. pabrėžia, kad Europos dialogas neįmanomas be atitinkamo finansavimo;

26. siūlo vėliausiai 2007 m. antrojoje pusėje apibendrinti apmąstymo laikotarpio išvadas ir 
šiuo etapu priimti aiškų sprendimą, kaip toliau tęsti konstitucinį procesą; 

27. džiaugiasi Vokietijos vyriausybės pareiškimus savo pirmininkavimo Europos Vadovų 
Tarybai metu, per 2007 m. pirmąjį pusmetį, imtis iniciatyvų, susijusių su Konstitucijos 
ratifikavimo procesu; 

28. pažymi, kad teoriškai Sąjunga turi kelias galimybes, pvz., visiškai atsisakyti su 
Konstitucija susijusių planų, toliau mėginti ratifikuoti dabartinį tekstą be pakeitimų, iš 
dalies pakeisti arba paaiškinti dabartinį tekstą, kitaip struktūruoti ir pakeisti dabartinį 
tekstą, siekiant jį patobulinti, arba iš naujo pradėti rengti visiškai naują tekstą; 

29. mano, kad teigiamas apmąstymo laikotarpio rezultatas būtų dabartinio teksto išlaikymas, 
nors tai įmanoma tik tada, jei bus kartu vykdomos veiksmingos priemonės siekiant 
įtikinti ir nuraminti visuomenę;

30. džiaugiasi Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios Austrijos ketinimais pateikti 
planų dėl apmąstymų laikotarpio ir, apskritai, dėl būsimo ratifikavimo proceso; 

31. ragina Europos Vadovų Tarybos narius imtis asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės 
įgyvendinant Konstituciją Europai; primygtinai reikalauja, kad jie atidžiau koordinuotų 
tiek nacionalinių kampanijų turinį, tiek jų vykdymo laiką ir įrodytų piliečiams savo 
politinę valią ir abišalį solidarumą;

32. pažymi Komisijos „Planą D – demokratija, dialogas ir diskusijos“ (KOM(2005)0494), 
tačiau ragina Komisiją vykdyti ne tik savo visuomenės informavimo strategiją, bet ir 
parodyti ryžtingą politinį įsipareigojimą padėti Sąjungai įveikti dabartinius konstitucinius 
sunkumus;

33. pabrėžia, kad Rumunija ir Bulgarija turi dalyvauti atliekant minėtuosius veiksmus; 

34. ragina pilietinės visuomenės organizacijas ir asociacijas įtraukti Konstitucijos 
įsigaliojimą kaip vieną iš prioritetų į savo diskusijas ir debatus;

35. reikalauja bet kuriuo atveju dėti visas pastangas, kad Konstitucija įsigaliotų 2009 m.;

36. įpareigoja Konstitucinių reikalų komitetą stebėti apmąstymų laikotarpį, ypač skirti 
dėmesį parlamentinių forumų organizavimui ir darbo dokumentų („Europos publikacijų“) 
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rengimui, institucinių ir pilietinių diskusijų rezultatų apibendrinimui, jų išvadoms ir iš jų 
išplaukiantiems veiksmų pasiūlymams;

37. todėl ragina Konstitucinių reikalų komitetą glaudžiai bendradarbiauti su kitais komitetais, 
kurie tiesiogiai suinteresuoti organizuoti parlamentinius forumus ir parengti jiems darbo 
dokumentus;

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos nariams, Tarybai, 
Komisijai, valstybių narių nacionaliniams ir regionų parlamentams, Regionų komitetui,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, buvusiems Europos Konvento 
nariams, taip pat narystės siekiančių šalių ir šalių kandidačių parlamentams ir 
vyriausybėms.


