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PASIŪLYMAI

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

Teisės reikalų komitetas

1. mano, kad Konstitucinių reikalų komitetas gali neįtraukti temos dėl Konstitucijos turinio į 
savo pranešimą, nes Parlamentas jau turėjo galimybę išreikšti savo požiūrį šiuo klausimu 
savo 2005 m. sausio 12 d. rezoliucijoje 1, o šio apmąstymų laikotarpio metu turėtų 
susikoncentruoti ties atviros diskusijos Sąjungoje metodu;  

2. dar kartą išreiškia jau kartą pareikštą nuomonę apie aukščiau minimą rezoliuciją į jos 
kompetenciją patenkančios Konstitucijos aspektu;

3. norėtų atkreipti dėmesį, kad jo (komiteto) kompetencijai priklausančiose srityse, ypač 
teisės aktų ir procedūrų, bei struktūros, veikimo ir galimybės kreiptis į Teisingumo 
Teismą srityse, sunku įsivaizduoti, kad puikūs Konstitucijos siūlomi rezultatai galėtų būti 
pasiekti kitame kontekste ir kitokiomis priemonėmis;

4. mano, kad remiantis teisine pozicija yra neįmanoma situacija, kai įsigaliotų tik 
Konstitucijos I dalis, nes tai pareikalautų išsamios esančių sutarčių peržiūros, siekiant jas 
suderinti;

5. primena, kad Konstitucija yra plataus masto susitarimo tarp valstybių narių parlamentų ir 
vyriausybių, bei visų Europos institucijų, rezultatas;

6. primena, kad nei viena Europos sutartis nebuvo ruošiama laikantis tokio laipsnio 
skaidrumo ir visais lygmenimis vykdant tokį išsamų dialogą su pilietine visuomene, 
jaunimu, bei vyriausybėmis, kaip Konstitucijos atveju;

7. primena, kad Deklaracija Nr. 30 dėl sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo 
numato situaciją, kurioje mes šiuo metu esame:

„Konferencija pabrėžia, kad jeigu praėjus dvejiems metams po sutarties dėl Konstitucijos 
Europai pasirašymo, keturi penktadaliai valstybių narių bus ją ratifikavę, o vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ratifikuojant iškils sunkumų, klausimas bus perduotas Europos 
Tarybai“.

8. mano, kad tai tiksliai apibrėžia situaciją, kurioje mes šiuo metu esame. Todėl Taryba taikė 
šią deklaraciją, o problemą išsprendė priimdama sprendimą sustabdyti ratifikavimo 
procesą ir nustatydama apmąstymų laikotarpį, siekiant išspręsti problemas;

9. yra įsitikinusi, kad vienintelis apmąstymų laikotarpio tikslas yra rasti atsakymą į klausimą, 
kaip užbaigti konstitucinį procesą;

10. atkreipia dėmesį, kad Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl Turkijos stojimo 
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procedūros pabrėžė, kad Europos Konstitucijos įsigaliojimas yra būtina sąlyga kiekvienai 
tolimesnei plėtrai, o Europos Sąjungos sugebėjimui priimti naujus narius buvo suteikta 
didesnė svarba Tarybos mastu;

11. mano, kad apmąstymų ir diskusijų laikotarpis turėtų pasitarnauti vienijant Konstitucijos 
pasiekimus ir jokiais atvejais neturėtų sukelti Konstitucijos teksto įtakos susilpnėjimo;

12. mano, kad apmąstymų laikotarpio metu piliečiams yra būtina suteikti daugiau 
informacijos ne tik apie Konstituciją, bet ir apie esančias sutartis, kurios Europos 
Sąjungoje vaidina svarbų vaidmenį ir liks galioti, jeigu Konstitucija nebus patvirtinta;

13. todėl mano, kad šio apmąstymų laikotarpio metu yra būtina vykdyti struktūrinį, 
interaktyvų ir į rezultatus nukreiptą dialogą su Europos piliečiais; šiam tikslui pasiekti 
siūlo:

a) parengti klausimyną, kuriame būtų išdėstyti pagrindiniai su Konstitucija susiję 
klausimai, kurie būtų diskusijų ir apklausų pagrindas  politinėms partijoms valstybėse 
narėse, pilietinės visuomenės atstovams ir kitiems atsakingiems asmenims vykdant 
kaip galima gilesnes diskusijas. Šis klausimynas galėtų būti naudojamas ir interneto 
tinklapiuose;

b) sukurti pavyzdinį piliečių nuomonės profilį, ką atliktų EUROBAROMETER 
remdamasis viešosios nuomonės apklausomis;

c) kiekvienoje valstybėje narėje reikėtų sudaryti komandą, kuri vadovautų diskusijoms, 
bei parengtų pranešimą apie tos valstybės narės piliečių nuomones; šį vaidmenį galėtų 
atlikti Europos, bei nacionalinių parlamentų nariai;

d) šie pranešėjai galėtų susitikti bendroje Europos konferencijoje ir remiantis 
nacionalinėmis diskusijomis pasistengti sudaryti bendras išvadas; atsižvelgiant į tokias 
išvadas būtų pasiektas susitarimas ar reikia keisti arba pildyti Europos Konstituciją, ar 
to daryti nereikia; jeigu didele dalimi būtų pritariama pakeitimams, reikėtų sušaukti 
naują Konventą; šis procesas galėtų būti pradėtas Austrijos pirmininkavimo 
laikotarpiu viršūnių susitikimo metu, bei baigtas iki 2007 m. pabaigos;

14. siūlo parengti tyrimą apie išlaidas, kurios tektų Konstitucijai neįsigaliojus, pateikiant ryšį 
su valdymu, demokratija ir skaidrumu, panašų į tyrimą, kuris buvo atliktas kuriant 
Europos vieningą vidaus rinką apie „Išlaidas, kurios teks nesukūrus vieningos Europos“.  

15. mano, kad diskusijos turėtų susitelkti ties problemų Prancūzijoje bei Olandijoje 
sprendimu, bei kaip elgtis su referendumų rezultatais, neapgaunant gyventojų tose 
valstybėse narėse, kuriose Konstitucijos projektas jau buvo patvirtintas;

16. ragina pirmininkaujančią Didžiąją Britaniją, bei pirmininkausiančią Austriją pradėti 
ruoštis siūlomam apmąstymų laikotarpiui.


