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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 netvirtinti visų ar kai kurių naujosios 
Sutarties nuostatų (pavyzdžiui, vadovaujantis 1969 m. gegužės 23 d. Vienos konvencijos 
dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsniu, kuriame numatomas laikinas taikymas, arba 
bet kokiu laikinuoju institucijų susitarimu), kad ir kokie būtų siekiai dėl Konstitucijos ir 
kad tai nebūtų traktuojama kaip mėginimas ignoruoti Sutarties dėl Konstitucijos 
neratifikavusių šalių piliečių norus;

2. Vienodai netinkamu laiko bet kokį mėginimą atnaujinti derybas dėl Sutarties dėl 
Konstitucijos, nes jau 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. Todėl pritaria minčiai, kad ratifikavimo procesas turėtų vykti tokia sparta, kokia priimtina 
kiekvienai valstybei narei, ir kad Sutartis dėl Konstitucijos galėtų be jokių išimčių būti 
taikoma, tik jei ir kai ji bus ratifikuota joje nustatyta tvarka;

4. Siūlo, kad kartu su ratifikavimo procesu Europos Parlamentas neatidėliodamas pradėtų ir 
koordinuotų iniciatyvą „Pirmiausia – Europos piliečiai“, skirtą iniciatyviai spręsti Europos 
piliečiams šiandien rūpimus klausimus ir vykdyti jų pageidavimus dėl ES reikalų; mano, 
kad tokia iniciatyva padėtų institucijoms stiprinti teigiamą požiūrį Europos lygmeniu, 
siekiant užkirsti kelią nacionalizmui, kuris dažnai buvo pastebimas Europos debatuose; 
pabrėžia, kad tokia plačiai apimanti iniciatyva gali ir turi būti vykdoma remiantis 
galiojančiomis sutartimis, kurioms reikia tik politinio pritarimo;

5. Rekomenduoja, kad ši iniciatyva apimtų tokią veiklą:

a) bendro pobūdžio debatus apie įvairių Europos politikų kryptis, kurie vyktų kiekvienų 
metų pradžioje Europos Parlamente ir kuriuose dalyvautų vyriausybių vadovai arba jų 
atstovai ir Europos Komisijos nariai,

b) plačius viešuosius debatus nacionaliniuose parlamentuose apie Europos iniciatyvas, 
kurios visų pirma turi reikšmės Europos piliečiams, pvz., kova su terorizmu, plėtra, 
imigracija, socialinis modelis, t. t., kurioms aptarti pageidautina būtų paskelbti specialią 
Europos debatų dieną, kuri galėtų būti ta pati visuose nacionaliniuose parlamentuose,

c) didesnį Europos veikėjų – Europos Parlamento, Komisijos narių, aukštas pareigas 
einančių pareigūnų iš įvairių Europos institucijų – dalyvavimą nacionaliniuose (arba
regioniniuose) debatuose, kuriuose jie išsamiau paaiškintų, ką iš tikrųjų veikia Europos 
Sąjungos pareigūnai, ir sužinotų, ko galima būtų pasiekti,
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d) nacionalinių ir Europos piliečių forumų, kuriuose būtų atvirai aptariami bet kokie 
klausimai, turintys reikšmės kasdieniam gyvenimui Europoje, steigimą,

e) svarbių priimamų teisės aktų arba spendimų poveikio kasdieniam piliečių gyvenimui 
ir to, kaip juose atsižvelgiama į piliečiams rūpimus klausimus ir jų pageidavimus, 
vertinimą,

f) Europos pilietinės ir demokratinės erdvės sukūrimą Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos pagrindu ir jos plėtrai būtinų teisės aktų priėmimą,

g) Europos sprendimų priėmimo proceso demokratiškumo ir atvirumo didinimą, be 
atidėliojimų skatinant Konstitucijos iniciatyvą rengti europinius referendumus, viešus 
visus ministrų tarybos svarstymus ir balsavimus bei įspėjamąją procedūrą, numatytą 
nacionaliniams parlamentams dėl subsidiarumo principo;

6. Pažymi, kad Europos Sąjungos integracijos procesas iš prigimties yra nuolatinis, todėl 
mano, kad, kai tik pasibaigs šis ratifikavimo procesas ir naujoji Sutartis įsigalios, turėtų 
natūraliai prasidėti Sutarties dėl Konstitucijos peržiūrėjimo procedūra, kad į ją būtų 
įtrauktos nuostatos, kuriomis atsižvelgiama į Europos piliečiams dabar rūpimus ir ateityje 
rūpėsimus klausimus ir nuogąstavimus, išsakytus šio ratifikavimo proceso metu;

7. Tačiau pabrėžia, kad šio ratifikavimo proceso metu įgyta patirtis rodo, kad jei kada nors 
ateityje tektų keisti kokias nors galiojančias sutartis, tarp jų ir Sutartį dėl Konstitucijos 
Europai, tai turėtų būti daroma ne šaukiant tarpvyriausybinę konferenciją, o per atvirą 
Europos Konventą, kuris nėra reguliuojamas telekomunikacijų priemonėmis kurios nors ar 
iš kurios nors vienos vyriausybės ar šalies ir kurio sudėtis gali būti keičiama pagal poreikį, 
kad tiek nacionalinių parlamentų, tiek pilietinės visuomenės atstovų išsakyta nuomonė 
būtų labai svari; tokio proceso metu sudarytam susitarimui visose valstybėse narėse vienu 
metu turėtų būti rengiamas Europos masto referendumas, kuriame, kad susitarimą būtų 
galima ratifikuoti, reikėtų minimalus kvorumo dėl daugumos Europos gyventojų ir 
daugumos skirtingų valstybių narių gyventojų dalyvavimo apskaitai ir dėl balsavimo „už“;

8. Mano, kad jei pasiūlymas keisti galiojančią taisyklę dėl visuotinio pritarimo sutarčių 
pakeitimams būtų atmestas ir (arba) jei dėl to Sutartis dėl Konstitucijos negalėtų įsigalioti, 
norinčios prasiveržti valstybės narės galėtų išeiti iš tokios aklavietės denonsuodamos 
galiojančias sutartis ir įkurdamos naują Konstitucinę Sąjungą; tačiau mano, kad tokia 
išeitis dėl savo teisinio, politinio ir institucinio sudėtingumo ir galimo neišvengiamo viso 
Europos integracijos proceso susilpnėjimo būtų laikoma kraštutiniu variantu;

Kol kas – maksimaliai pasinaudoti galiojančiomis sutartimis 

9. Mano, kad 2005 m. birželio 16–17 d. Briuselyje Europos Vadovų Tarybos priimtas 
sprendimas nustatyti svarstymų laiką pamąstymams apie Sutarties dėl Konstitucijos 
ratifikavimo procesą suteikia gerą galimybę dar kartą apsvarstyti kiekvienos institucijos 
vaidmenį tiek įgyvendinant visos Sąjungos išorės veiksmus, tiek BUSP srityje; mano, kad 
remiantis galiojančiomis sutartimis kai kuriose srityse galima būtų neatidėliojant labai 
pagerinti darnumą, matomumą ir efektyvumą ir taip sukurti realią Europos pridėtinę vertę;
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10. Šiuo požiūriu 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 stiprinant viešąją nuomonę apie Europą; 

11. Todėl siūlo svarstymų laikotarpiu pirmenybę teikti toms sritims, kurios labiau susijusios 
su Europos piliečių norais ir rūpesčiais bei jų lūkesčiais dėl Sąjungos vaidmens 
tarptautiniuose santykiuose, pvz., Europos kaimynystės politikai, žmonių saugumui, kovai
su terorizmu, Sąjungos veiksmams mažinant skurdą ir gerinant ekonomikos ir tvarią plėtrą 
globalizuotame pasaulyje;

12. Šiuo požiūriu rekomenduoja, kad Komisija kuo greičiau pateiktų siūlymus šiose 
prioritetinėse srityje ir geriau išnaudotų didžiules politinių, komercinių, ekonominių ir 
finansinių priemonių bei politikų teikiamas galimybes pagal galiojančias pirmojo ramsčio 
sutartis ir taip pagal Bendrijos kompetencijos sritį sutelktų didelę diplomatinę jėgą, 
padėsiančią siekti Sąjungos uždavinių tarptautiniuose santykiuose;

13. Šiuo požiūriu rekomenduoja Komisijai daug integruočiau ir iniciatyviau dalyvauti 
Bendrijos išorės veiksmuose ir geriau išnaudoti savo svarbų vaidmenį pagal galiojančias 
antrojo ramsčio sutartis, pavyzdžiui, 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 efektyviausių ir 
daugiausiai išmanančių užsienio tarnybų pasaulyje, galėtų suteikti daugiau galimybių 
vykdant veiklą tiek pagal pirmąjį, tiek pagal antrąjį ramstį;

15. Šiuo požiūriu pažymi, kad nors parlamentinė diplomatija nėra alternatyva nusistovėjusiai 
tarpvyriausybinei diplomatijai, ji galėtų atlikti daug prasmingesnį vaidmenį kaip 
papildoma priemonė Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis ir regionais palaikyti; 
todėl pabrėžia, kad yra pasirengęs panaudoti savo tinklą, kurį sudaro daugiau kaip 30 
nuolatinių parlamentinių delegacijų, taip pat daugybę savo specialių delegacijų ir 
tarpparlamentinių konferencijų, kad sustiprintų Sąjungos išorės veiksmus ir BUSP;

16. Mano, kad ir nekeičiant dabartinio sprendimų priėmimo proceso galima būtų įvesti daug 
naujų praktinių priemonių, skirtų Sąjungos institucijų ir tarnybų suderintų veiksmų išorės 
santykių srityje darnumui padidinti, pvz.: 

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

b) reguliariai rengti Išorės santykių komisarų grupės, vyriausiojo įgaliotinio (Tarybos 
generalinio sekretoriaus) ir Europos Parlamento komitetų pirmininkų, sprendžiančių 
išorės santykių klausimus, susitikimus, kad galima būtų geriau suprasti ir koordinuoti 
strateginius prioritetus, 
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c) reguliariai rengti bendrus Tarybos darbo grupių ir Nuolatinių atstovų komiteto, 
Komisijos ir EP pranešėjų susitikimus, kuriuose jie galėtų keistis nuomonėmis,

d) gerinti trijų Europos institucijų Išorės veiksmų direktoratų bendradarbiavimą 
rengiant reguliarius darbinius susitikimus ir aukšto lygio (generalinių direktorių ir 
direktorių) bei vidutinio lygio (skyrių viršininkų ir administracijos darbuotojų) 
mainus, įskaitant Europos valstybės tarnautojų, dirbančių užsienio reikalų srityje, 
rotaciją ir 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 organizuojant reguliarius kontaktus ir 
susitikimus, teikiant praktinę pagalbą ir tarpusavyje keičiantis valstybių narių 
diplomatiniais darbuotojais bei atitinkamų institucijų pareigūnais; 

17. Rekomenduoja kartu suformuoti minimalią Europos „prievartinę jėgą“, toliau 
pragmatiškai stiprinant Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP), remiantis Europos 
Vadovų Tarybos ir ministrų tarybos priimtais sprendimais, kaip buvo daroma po 1998 m. 
Sant Malo deklaracijos; 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 pagal 13 straipsnio 3 dalį Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą) ir todėl jie galėtų 
būti įgyvendinti iki Sutarties dėl Konstitucijos įsigaliojimo arba, jei reikės, ir jai visai 
neįsigaliojus, tačiau su sąlyga, kad bus užtikrintas reikiamas skaidrumas ir atskaitingumas; 

18. Siūlo labai sustiprinti Europos Sąjungos palydovų centrą (ESPC) tiek darbuotojų, tiek 
biudžeto lygmeniu, kad būtų geriau siekiama jo pagrindinio tikslo – bendros saugumo 
priežiūros, ir labiau remti tokias iniciatyvas, kaip Petersbergo tipo misijas, sutarčių 
tikrinimą, ginklų platinimo kontrolę, jūrų priežiūrą ir aplinkos stebėseną (įskaitant 
gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes);

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

20. Ragina ir Komisiją, ir valstybes nares toliau didinti de facto parlamentinę analitinę ESGP 
priežiūrą: nacionaliniu lygmeniu didinti nacionalinių parlamentų vaidmenį tvirtinant 
ESGP operacijas, o Europos lygmeniu – suteikti Europos Parlamentui didesnį vaidmenį 
viso BUSP biudžeto priežiūros kontekste peržiūrint 1999 m. Institucijų susitarimą;

21. Dar kartą prašo Tarybos ne tik informuoti Parlamentą, bet ir reguliariai su juo tartis dėl 
pagrindinių BUSP (ESGP) aspektų ir su jais susijusių sprendimų ir jį įtraukti į šį procesą;

Išorės veiksmų tarnybos steigimo parengiamieji darbai 

22. Pabrėžia, kad naujas ES užsienio reikalų ministro postas ir išorės veiksmų tarnyba turi 
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būti steigiami (pvz., sudarant laikiną institucijų susitarimą) atsižvelgiant į ratifikavimo 
eigą;

23. Rekomenduoja jau dabar, remiantis Sutarties dėl Konstitucijos nuostatomis, pamažu 
rengtis naujosios tarnybos įsteigimui, tačiau faktiškai ją įsteigti tik po to, kai Sutartis dėl 
Konstitucijos bus ratifikuota.


