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PASIŪLYMAI

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

Struktūra

1. pažymi, kad, kalbant apie Sąjungos išorės veiksmus, Lisabonos sutartyje yra didelių 
struktūros pakeitimų, palyginti su 2004 m. Sutartimi dėl Konstitucijos Europai, nes 
Europos Sąjungos sutarties V antraštinė dalis (joje pateikiamos bendrosios nuostatos dėl 
Sąjungos išorės veiksmų, specialiosios nuostatos dėl bendros užsienio saugumo politikos 
(BUSP) ir nuostatos dėl bendros saugumo ir gynybos politikos (ESGP)) atskiriama nuo 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo penktosios dalies (joje pateikiamos bendrosios 
nuostatos dėl Sąjungos išorės veiksmų, bendros prekybos politikos, bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis ir humanitarinės pagalbos, apribojimų, tarptautinių susitarimų, ryšių 
su tarptautinėmis organizacijomis, trečiosiomis šalimis ir ES atstovybėmis, taip pat 
solidarumo sąlyga);

2. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad dviejų iš dalies pakeistų sutarčių teisinė galia ta pati, ir 
pataria jas visuomet interpretuoti kartu, siekiant nuoseklumo ir supratimo;

Turinys

3. pabrėžia, kad, nepaisant struktūros skirtumų, turinio požiūriu Lisabonos sutartis labai 
panaši į 2004 m. konstitucinę sutartį ir pagal naująją sutartį labai patobulinama šiuo metu 
galiojanti tvarka, ypač turint mintyje Sąjungos tarptautinius ryšius;

4. atsižvelgdamas į tai, labai palankiai vertina naująją Sutartį, kuri padės didinti tarptautinį 
Sąjungos autoritetą ir jos pajėgumą veiksmingai dalyvauti sprendžiant tarptautinius 
klausimus; pažymi, kad pagal Lisabonos sutartį:

– būtų akcentuojamos Sąjungos vertybės ir tikslai, taip pat būtų paaiškintos jos 
kompetencijos sritys;

– Pagrindinių teisių chartija taptų privaloma, o Sąjunga galėtų prisijungti prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK)1;

– būtų įtvirtinta, kad per būsimus plėtros etapus turi būti atsižvelgiama į Kopenhagos 
kriterijus;

– būtų numatytas aiškus kaimynystės politikos teisinis pagrindas;

– visai Sąjungai būtų suteiktas vienas bendras juridinio asmens statusas;

– valstybės narės būtų įpareigotos konsultuotis tarpusavyje ir rodyti tarpusavio 
solidarumą; 

                                               
1 Skirtingai nei numatyta 2004 m. konstitucinėje sutartyje, dabar sprendimas dėl prisijungimo prie EŽTK turės 
būti priimamas vieningai. 
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– keliems Tarybos sprendimų priėmimo proceso BUSP srityje aspektams būtų pradėta 
taikyti kvalifikuotos balsų daugumos sistema, taip pat būtų numatyta konstruktyvaus 
susilaikymo galimybė1;

– būtų numatyta galimybė ateityje dar labiau išplėsti sprendimo kvalifikuota balsų 
dauguma taikymo sritį (kad jį apimtų sprendimus, nepatenkančius į gynybos sritį), jei 
taip vieningai nuspręstų Europos Vadovų Taryba;

– būtų lengviau imtis tvirtesnio bendradarbiavimo (tai galėtų daryti ne mažiau kaip 
devynios valstybės narės) BUSP srityje;

– būtų sukurtas Europos Vadovų Tarybos Pirmininko postas, kuris leistų Pirmininkui (-
ei) turint šiuos įgaliojimus savo lygmeniu atstovauti Sąjungai BUSP srityje;

– būtų sukurtas įtakingo Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausiojo 
įgaliotinio postas: vyriausiasis įgaliotinis bus Europos Komisijos Pirmininko 
pavaduotojas ir Užsienio reikalų ministrų tarybos pirmininkas, taip pat įgyvendins 
BUSP ir ESGP, padės rengti politiką ir užtikrins Sąjungos išorės veiksmų 
nuoseklumą;

– būtų įsteigta vyriausiajam įgaliotiniui padėsianti Europos išorinių veiksmų tarnyba 
(EIVT), kurioje dirbtų Komisijos, Tarybos sekretoriato ir nacionalinių diplomatinių 
tarnybų darbuotojai;

– būtų padidinti su biudžetu susiję Europos Parlamento įgaliojimai, kurie apimtų visas 
ES išlaidas, įskaitant EIVT, ir užtikrintų Parlamento lygybę su Taryba;

– Parlamentui būtų suteikta bendro sprendimo teisė bendros prekybos politikos srityje;

– Taryba spręstų kvalifikuota balsų dauguma ir Parlamentas turėtų pritarimo teisę dėl 
visų tarptautinių susitarimų, ES sudaromų tose srityse, kuriose vidaus reikalų atveju 
taikoma įprasta teisėkūros procedūra arba reikalaujama Parlamento pritarimo pagal 
specialią teisėkūros procedūrą;

– būtų sukurtas naujas teisinis pagrindas, skirtas priemonėms ir politikai, susijusioms 
su skubia finansine pagalba trečiosioms šalims, humanitarine pagalba, sankcijomis 
nevalstybiniams subjektams, kosmoso politika, energijos tiekimo saugumu, kova su 
klimato kaita, tarptautinio terorizmo prevencija ir asmens duomenų apsauga;

5. taip pat palankiai vertina bendros saugumo ir gynybos politikos esminę reformą, pagal 
kurią:

– visos valstybės narės2 įpareigojamos prisidėti prie ESGP civilinėmis ir karinėmis 
priemonėmis, įskaitant daugiatautes pajėgas, ir numatoma galimybė pavesti šių 
užduočių vykdymą grupei valstybių narių;

– numatoma, kad gynybos srityje nuolat, nustatyta tvarka bendradarbiaus valstybės 
narės, kurios kariniu požiūriu pajėgios ir turi politinės valios imtis sudėtingiausių 

                                               
1 Kalbant apie BUSP, kvalifikuota balsų dauguma sprendžiama ES sutarties 15b straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 
3 dalies, 28d straipsnio 2 dalies ir 28e straipsnio 2 ir 3 dalių atvejais.
2 Išskyrus Daniją.
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misijų;

– įsipareigojama laipsniškai didinti karinį pajėgumą;

– išplečiamas Europos gynybos agentūros vaidmuo;

– valstybės narės įpareigojamos padėti viena kitai užpuolimo atveju (nepažeidžiant tam 
tikrų valstybių narių neutralumo arba kitų valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su 
naryste NATO);

– atnaujinami tikslai (vadinamosios Petersbergo užduotys), į jų sąrašą įtraukiama kova 
su terorizmu;

– reikalaujama tarpusavio solidarumo kilus terorizmo grėsmei arba įvykus teroro 
išpuoliui ar stichinei nelaimei;

6. vis dėlto apgailestauja, kad tarpvyriausybinės konferencijos metu kai kurios valstybės 
narės labai stengėsi: a) griežtai atskirti BUSP ir ESGP nuo kitų Sąjungos išorės veiksmų 
aspektų; b) sumažinti teorinio sprendimo, susijusio su bendros politikos rengimu ir 
išteklių sutelkimu aptariamoje srityje, praktinį poveikį ir c) griežtai apriboti Komisijos ir 
Parlamento vaidmenį, taip pat Teisingumo Teismo (ETT) funkcijas1;

7. ypač apgailestauja dėl ES sutarties 25a straipsnio, kuriame numatyta, jog saugumo 
politikos srityje asmens duomenys bus tvarkomi pagal taisykles, kurias nustatys tik 
Taryba, nedalyvaujant Parlamentui ir nekontroliuojant ES teismams;

8. šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į tarpvyriausybinės konferencijos protokolą Nr. 13, 
kuriame teigiama, kad BUSP nuostatos neturi įtakos dabartinei valstybių narių 
atsakomybei, susijusiai su jų užsienio politikos vykdymu ar jų nacionaliniu atstovavimu 
trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose, ypač JT Saugumo Tarybos narių 
pagrindinei atsakomybei;

9. taip pat atkreipia dėmesį į deklaraciją Nr. 14, kurioje teigiama, kad BUSP neturės įtakos 
dabartiniam teisiniam pagrindui, atsakomybei ir kiekvienos valstybės narės įgaliojimams, 
susijusiems su jų užsienio politika; labai apgailestauja dėl nepagrįsto ir tuo pat metu 
klaidinančio teiginio, kad pagal naująsias BUSP nuostatas Komisijai nesuteikiama jokių 
naujų įgaliojimų, kurie leistų inicijuoti sprendimus, ir niekaip nepadidinamas Parlamento 
vaidmuo;

10. taip pat atkreipia dėmesį į deklaraciją Nr. 24, pagal kurią siekiama, kad sprendimo, skirto 
Sąjungos teisinėms pozicijoms sustiprinti tarptautinės teisės požiūriu, poveikis būtų 
mažesnis;

Įgyvendinimas

11. pažymi, kad pagal deklaraciją Nr. 12 Europos Vadovų Taryba, gavusi Komisijos 
Pirmininko pritarimą, tinkamai kreipsis į Parlamentą dėl siūlomo pirmojo vyriausiojo 
įgaliotinio, kuris turi pradėti eiti pareigas 2009 m. sausio 1 d. – numatomą Sutarties 

                                               
1 ETT gali kontroliuoti, kaip atskiriami BUSP klausimai ir ne šios srities klausimai (ES sutarties 25b straipsnis), 
prižiūrėti sankcijų teisėtumą (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240a straipsnis) ir teikti nuomonę dėl 
tarptautinių susitarimų suderinamumo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 188n straipsnis).
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įsigaliojimo dieną; primygtinai reikalauja, kad šio išankstinio skyrimo atveju būtų 
vadovaujamasi ES sutarties 9e straipsnio dvasia (pagal ES sutarties 9d straipsnio 7 dalį 
Parlamentas paprastai turėtų teisę pritarti dėl visos Komisijos, įskaitant vyriausiąjį 
įgaliotinį, skyrimo); taigi įspėja, kad tikisi, jog su juo bus konsultuojamasi dėl minėtojo 
pirmojo skyrimo;

12. palankiai vertina ES sutarties 21 straipsnį, kuriame numatyta, kad vyriausiasis įgaliotinis 
turi konsultuotis su Europos Parlamentu svarbiausiais BUSP ir ESGP aspektais bei 
esminiais pasirinkimo klausimais, informuoti Parlamentą apie šios politikos pokyčius ir 
užtikrinti, kad į Parlamento nuomonę būtų tinkamai atsižvelgiama; be to, įsipareigoja 
visiškai panaudoti savo patariamuosius įgaliojimus ir, pasinaudodamas su biudžetu 
susijusiais savo įgaliojimais, užtikrinti didesnę nuolatinę priežiūrą, kaip rengiama ir 
įgyvendinama Sąjungos užsienio, saugumo ir gynybos politika bei veiksmai;

13. atsižvelgdamas į tai, ragina turint mintyje naująją Sutartį peržiūrėti 2002 m. lapkričio 
20 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto 
pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje;

14. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti su Europos gynybos agentūros veikla susijusią 
demokratinę atskaitomybę ir skaidrumą;

15. atsižvelgdamas į naujas galimybes, kurių BUSP ir ESGP požiūriais suteikiama pagal 
Lisabonos sutartį, nori puoselėti atitinkamų Europos Parlamento ir nacionalinių 
parlamentų komitetų, įskaitant stebėtojus iš ES nepriklausančių NATO valstybių 
parlamentų ir NATO Parlamentinės Asamblėjos narius, glaudesnį bendradarbiavimą; taip 
pat siūlo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai panaikinti Vakarų Europos Sąjungos 
Parlamentinę Asamblėją;

16. apgailestauja dėl nereikalingo sudėtingumo, susijusio su ES sutarties 28 straipsnyje 
numatyta tvarka, taikoma sparčiam ESGP veiklos finansavimui ne iš ES biudžeto; 
primygtinai reikalauja įgyvendinti 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, taip pat palaikyti tame susitarime 
apibrėžtą Tarybos ir Parlamento dialogą;

17. Dėl Europos išorinių veiksmų tarnybos steigimo:

– pažymi, kad pagal ES sutarties 13a straipsnio 3 dalį Parlamentas turi teisę į tai, jog su 
juo būtų konsultuojamasi dėl EIVT steigimo, ir primena, kad šiuo klausimu 
Parlamente jau rengiamas pranešimas;

– pažymi, kad pagal deklaraciją Nr. 15 parengiamieji EIVT steigimo darbai turi būti 
pradėti iškart po to, kai pasirašoma Sutartis; ragina Tarybą įtraukti Parlamentą į 
parengiamąją veiklą; taip pat ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares pateikti 
pasiūlymus ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos mėn.;

– pabrėžia poreikį, kad EIVT taptų profesionalia nuolatine diplomatine tarnyba, 
galinčia veiksmingai padėti siekti tikslų, susijusių su Sąjungos išorės veiksmais, ir 
veiksmingai prisidėti prie vyriausiojo įgaliotinio veiklos;

– pabrėžia poreikį, kad EIVT būtų darniai susieta su dabartinėmis Komisijos 
atstovybėmis trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose ir būtų finansuojama iš 



PA\698274LT.doc 7/7 PE398.493v01-00

LT

ES biudžeto.
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