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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Dėl Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projekto 
(2004/2129(INI)) 

Europos Parlamentas, 

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Konstitucinę sutartį (toliau „Konstitucijos projektą“), 

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį, pakeistą 
Suvestiniu Europos aktu ir Mastrichto, Amsterdamo bei Nicos sutartimis, 

- atsižvelgdamas į EP rezoliucijas1 , kuriomis ruošiamas pagrindas Europos Sąjungos 
Konstitucijai, 

- atsižvelgdamas į EP rezoliucijas2 dėl pasiruošimo ankstesnėms tarpvyriausybinėms 
konferencijoms ir EP rezoliucijas3 , kuriose įvertinami jų rezultatai, 

                                                 
1 1984 m. vasario 14 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos steigimo sutarties projekto (OL C 77, 1984 3 19, p. 53, 
pranešėjas Altiero Spinelli, dok. 1–1200/83); 
1990 m. liepos 11 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento gairių susijusių su Europos Sąjungos Konstitucijos projektu 
(OL C 231, 1990 9 17, p. 91, pranešėjas Emilio Colombo, dok. A3-165/90), 
1990 m. gruodžio 12 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos konstitucinių pagrindų (OL C 19, 1991 1 28, p. 65, 
pranešėjas Emilio Colombo, dok. A3-301/90), 
1994 m. vasario 10 d. rezoliucija dėl Europos Sąjungos Konstitucijos (OL C 61, 1994 2 28, p. 155, pranešėjas 
Fernandas Hermanas, dok. A3-64/94), 
2000 m. spalio 25 d. rezoliucija dėl konstitucinio statuso suteikimo sutartims (OL 197, 2001 07 12, p. 186, 
pranešėjas Olivieras Duhamelis, 
 dok. A5-0289/2000). 
2 1990 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl TVK darbo pagal Europos Parlamento strategiją, skirtą Europos Sąjungai (OL C 
96, 1990 4 17, p. 114, pranešėjas  Davidas Martinas, dok. A3-047/90), 
1990 m. liepos 11 d. rezoliucija dėl TVK darbo pagal Europos Parlamento strategiją, skirtą Europos Sąjungai (OL C 
231, 1990 9 17, p. 97, pranešėjas  Davidas Martinas, dok. A3-166/90), 
1990 m. lapkričio 22 d. rezoliucija dėl TVK darbo pagal Europos Parlamento strategiją, skirtą Europos Sąjungai 
(OL C 324, 1990 12 24, p. 219, pranešėjas  Davidas Martinas, dok. A3-270/90), 
1990 m. lapkričio 22 d. rezoliucija, kurioje pateikta Europos Parlamento nuomonė dėl TVK sušaukimo, EPS ir 
politinės sąjungos (OL C 324, 1990 12 24, p. 238, pranešėjas Davidas Martinas, dok. A3-281/90), 
1995 m. gegužės 17 d. rezoliucija dėl ES sutarties veikimo, atsižvelgiant į 1996 m. tarvyriausybinę konferenciją. 
Europos Sąjungos veikla ir plėtra (OL C 151, 1995, p. 56, pranešėjai  Jean-Louisas Bourlanges, Davidas Martinas, 
dok. A4-102/95), 
1996 m. kovo 13 d. rezoliucija, kurioje pateikta (i) Parlamento nuomonė dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
sukvietimo, (ii) svarstymų grupės darbo įvertinimas ir Europos Parlamento politinių prioritetų patikslinimas, 
atsižvelgiant į tarpvyriausybinę konferenciją (OL C 96, 1996 4 1, p. 77, pranešėjai Raymonde Dury, Hanja Maij-
Weggen, dok. A4-68/96), 
1999 m. lapkričio 18 d. rezoliucija dėl pasiruošimo sutarčių reformai ir kitai tarpvyriausybinei konferencijai (OL C 
189, 2000 7 7, p. 222, pranešėjai Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinenas, dok. A5-0058/1999), 
2000 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl TVK sukvietimo (OL C 309, 2000 10 27, p. 85, pranešėjai Giorgos 
Dimitrakopoulos, Jo Leinenas, dok. A5-0018/2000),  
2000 m. balandžio 13 d. rezoliucija dėl EP pasiūlymų TVK (OL C 40, 2001 2 7, p. 409, pranešėjai Giorgos 
Dimitrakopoulos, Jo Leinenas, dok. A5-0289/2000. 
 
3 1986 m. sausio 16 d. rezoliucija, pateikianti Europos Parlamento poziciją dėl 1985 m. gruodžio 17 d. TVK 
patvirtinto Suvestinio Europos akto (OL C 36, 1986 2 17, p. 144, pranešėjas Altiero Spinelli, dok. A2- 199/85), 
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- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projektą, 2003 m. birželio 13 d. ir 
liepos 10 d. vieningai priimtą Europos Konvento, taip pat į EP rezoliucijas1, kurios padeda 
pasiruošti Konvento darbui ir paskui jį įvertinti, atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 
straipsnį, 

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės 
komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 
Aplinkos apsaugos, Visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir 
turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio komiteto, Žuvininkystės 
komiteto, Kultūros ir švietimo reikalų komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bei Peticijų 
komitetų nuomones (A6-0000/2004),  

kadangi 

A) Europos Sąjungai per jos gyvavimo istoriją pavyko sukurti nuolat besiplečiančią laisvės, 
taikos, gerovės, teisingumo ir saugumo zoną, 

B) Europos Konstitucijos projektas įtvirtina šiuos pasiekimus; jie tampa realesni Europos 
piliečiams ir už Europos ribų, 

C) didelė Konstitucijos projekto dalis susideda iš jau egzistuojančių ir ratifikuotų Europos 
sutarčių nuostatų, vis dėlto projekte pristatomos kelios institucinės naujovės, kurios yra 
būtinos dvidešimt penkių ir galbūt ateityje daugiau valstybių vienijančiai sąjungai išlaikyti ir 
vystyti Europos piliečių labui, 

D) Konstitucijos projektas būtų neįmanomas be paruošiamojo Europos Parlamento darbo, kurį 
jis dirbo maždaug dvidešimt metų nuo tiesioginių Parlamento rinkimų, taip pat be Europos 
Konvento, subūrusio Europos Parlamento ir atskirų šalių parlamentų narius, vyriausybių ir 
Europos Komisijos atstovus, 

E) Europos Parlamento pasiūlytas Konvento darbo metodas, kurį taikant konstituciniai tekstai 
ruošiami atviro, skaidraus ir pliuralistinio politinio proceso metu, pasiteisino, nes 
tarpvyriausybinė konferencija pritarė didžiajai Konvento pasiūlyto projekto daliai, 

                                                                                                                                                             
1986 m. gruodžio 11 d. rezoliucija dėl Suvestinio Europos akto (OL C 07, 1987 1 12, p. 105, pranešėjas Luisas 
Planasas Puchadesas, dok. A2-169/86), 
1992 m. balandžio 7 d. rezoliucija dėl TVK (Mastrichto) rezultatų (OL C 125, 1992 5 18, p. 81, pranešėjas Davidas 
Martinas, Fernandas Hermanas, dok. A3-123/92), 
1997 m. lapkričio 19 d. rezoliucija dėl Amsterdamo sutarties (OL C 371, 1997 12 8, p. 99, pranešėjai Ińigo 
Méndezas de Vigo, Dimitris Tsatsos; dok. A4-347/97), 
2001 m. gegužės 31 d. rezoliucija dėl Nicos sutarties ir Europos Sąjungos padėties (OL C 47, 2002 02 21, p. 108, 
pranešėjai Ińigo Méndezas de Vigo, António José Seguro, dok. A5-0289/2001. 
1 2001 m. lapkričio 29 d. rezoliucija dėl Lakeno Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos ateities (OL C 153, 
2002 6 27, p. 310, pranešėjai Jo Leinenas, Ińigo Méndezas de Vigo, A5-0368/2001), 
2003 m. rugsėjo 24 d. rezoliucija dėl Europos sąjungos Konstitucinės sutarties projekto ir Europos Parlamento 
nuomonės apie tarpvyriausybinės konferencijos sukvietimą (OL C 77 E, 2004 3 26, p. 255, pranešėjai José Marķa 
Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003´). 
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F) tarpvyriausybinė konferencija vis dėlto kai kuriais atvejais pritarė siūlomiems pakeitimams, 
kurie ne visi yra naudingi, pvz., procedūra sudarant kvalifikuotą daugumą Taryboje tapo 
sudėtingesnė, 

G) visų šalių vyriausybių pritarimas Konstitucijos projektui reiškia, kad išrinktų valstybių narių 
manymu šis kompromisinis variantas gali būti būsimo darbo pagrindas, 

H) Konstitucijos projektas buvo kritikuojamas per viešas diskusijas; ši kritika nepagrįsta, nes 
nustatyta, kad Konstitucija: 

a) nesudarys sąlygų sukurti centralizuotą „aukščiausią valstybę“, 

b) ne silpnina Sąjungos socialinį aspektą, bet, priešingai, jį stiprina, 

c) neignoruoja istorinių ir dvasinių Europos šaknų, bet atsižvelgia į jos kultūrinį, religinį ir 
humanistinį paveldą, 

I) tenka apgailestauti, kad tarpvyriausybinė konferencija į savo kompromisinį variantą 
negalėjo įtraukti susitarimų dėl: 

a) didesnio skaičiaus sričių, kurioms būtų taikomas balsavimas kvalifikuota dauguma, 

b) paprastesnio kvalifikuotos daugumos balsų skaičiavimo,  

c) nuostatos, pagal kurią būtų įvesta paprastesnė Konstitucijos peržiūrų ateityje procedūra, 

d) atskiros teisės aktų leidžiamosios Tarybos įkūrimo, 

 

1) daro išvadą, kad pasauliniu mastu Europos Sąjungos Konstitucinė sutartis yra puikus 
kompromisas, labai padedantis pagerinti esamas sutartis, kuris atneš realios naudos Europos 
piliečiams, jiems demokratiškai atstovaujančiam Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos 
institucijoms, taip pat valstybėms narėms, jų regionams ir vietiniams valdžios organams, ir 
šiuo būdu visai Europos Sąjungai; 

 

Aiškesnė Europos Sąjungos paskirtis ir tikslai 

2) džiaugiasi, kad Konstitucijos projektas aiškiau perteikia piliečiams Europos Sąjungos 
paskirtį, tikslus ir ryšius tarp Sąjungos ir valstybių narių, nes: 

a) sudėtingą Europos Sąjungos sutarčių rinkinį pakeis vienas, lengviau skaitomas dokumentas 
su jame išdėstytais Sąjungos tikslais, jos įgaliojimais ir jų apribojimais, 

b) pabrėžiamas dvigubas teisėtumas – tai valstybių ir piliečių Sąjunga, 

c) Sąjungos vertybės ir tikslai, taip pat jos veiklos principai ir ryšiai su valstybėmis narėmis bus 
aiškiai apibrėžti ir sutelks Sąjungos politiką piliečių labui, 

d) klaidinamai iš dalies sutampančios „Europos Bendrijos“ ir „Europos Sąjungos“ struktūros 
taps viena teisine struktūra, 
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e) Europos dokumentai ir jų terminologija taps paprastesnė, specifinę kalbą pakeis 
suprantamesni, geriau esmę apibūdinantys terminai (pvz., Europos reglamentai bus vadinami 
Europos įstatymais, Europos direktyvos – Europos pagrindų įstatymais), 

f) pabrėžiama „vieninga įvairovė“, įsipareigojimas gerbti valstybių narių lygybę Konstitucijos 
atžvilgiu, jų nacionalinius ypatumus, kurie būdingi jų svarbiausioms politinėms bei 
konstitucinėms, taip pat ir regioninėms bei vietinės savivaldos struktūroms, suteikiamų 
įgaliojimų principą (pagal kurį Sąjungai įgaliojimus suteikia valstybės narės), subsidiarumo, 
proporcingumo principus ir valstybių narių dalyvavimą priimant sprendimus Sąjungos 
priėmimų sistemoje ir užtikrinant, kad Sąjunga niekada netaps centralizuota visagale 
„aukščiausia valstybe“, 

g) Sąjungos pasaulėžiūros pripažinimas padės jos piliečiams geriau suprasti Sąjungos 
institucijas ir jų veiklą, 

h) valstybių narių solidarumo sąlyga užtikrina, kad teroristų atakų, stichinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių atvejais piliečiai sulauks pagalbos iš bet kurios Sąjungos dalies, 

 

Efektyvesnė Europos Sąjungos veikla 

3) palankiai vertina tai, kad įsigaliojus Konstitucijai Sąjungos institucijos galės veiksmingiau 
vykdyti savo įsipareigojimus, nes:  

a) kvalifikuota dauguma bus galima balsuoti kur kas daugiau atvejų negu taikyti vieningo 
Tarybos balsavimą, todėl tai padės išvengti aklaviečių 25 ar daugiau tautų Sąjungoje, 

b) Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkas bus skiriamas dvejiems su puse metų, o ne šešiems 
mėnesiams, 

c) sumažės Komisijos narių skaičius, 

d) du postai, numatyti panašioms funkcijoms atlikti ir dažnai painiojami, t. y. Europos Sąjungos 
aukščiausiasis užsienio politikos įgaliotinis ir už išorės santykius atsakingas Komisijos narys, 
bus sujungti į vieną Europos „užsienio reikalų ministro“ postą, kuriam bus suteikti 
įgaliojimai išsakyti nuomonę Sąjungos vardu tais klausimais, kuriais ji turi bendrą poziciją, 

e) Sąjungai suteiktas ankstesnis Europos Bendrijos teisinis statusas praplės jos veiklos 
galimybes tarptautinių santykių sferoje, ji dalyvaus tarptautiniuose susitarimuose, 

f) padidės Sąjungos galimybės kurti bendras gynybos politikos struktūras, 

g) bus mažiau Europos Sąjungos teisės aktų ir mažiau procedūrų jiems priimti, teisės aktai bus 
aiškiau skiriami nuo vykdomųjų priemonių, 

h) Sąjungos veiklos procedūros teisingumo ir vidaus reikalų srityje bus veiksmingesnės, turės 
realesnę saugumo ir imigracijos klausimų sprendimo pažangos perspektyvą, 

i) dėl daugelio kitų klausimų bus lengviau priimti sprendimą taikyti veiksmingą Bendrijos 
metodą, 

j) bus didesnė įvairesnio pasirinkimo laisvė tais atvejais, kai ne visos valstybės narės nori ar 
gali įgyvendinti tam tikrų krypčių politiką tuo pat metu, 
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Didesnė demokratinė atskaitomybė 

4) džiaugiasi didesne demokratine atskaitomybe, kuri suteiks piliečiams galimybę labiau 
kontroliuoti Europos Sąjungos veiklą, būtent šiuos teigiamus pokyčius: 

a) prieš priimant visi Europos Sąjungos teisės aktai bus svarstomi atskirų šalių parlamentuose 
ir, išskyrus kelis atvejus, juos turės patvirtinti šių šalių vyriausybės (Europos Sąjungos 
Taryboje) ir tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas; tokio lygio parlamentinės kontrolės 
nėra nė vienoje iš panašių struktūrų, 

b) atskirų šalių parlamentai visus Europos Sąjungos pasiūlymus gaus iš anksto, kad prieš 
Tarybos posėdžius užtektų laiko juos aptarti su savo ministrais, ir turės teisę nepritarti teisės 
akto projektui, jei, jų manymu, jis nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai, 

c) Europos Parlamentas ir Taryba turės lygią sprendimo teisę priimant didžiąją Sąjungos teisės 
aktų dalį, 

d) Komisijos Pirmininką rinks Europos Parlamentas, ir per šiuos rinkimus atsižvelgs į Europos 
Parlamento rinkimų rezultatus, 

e) užsienio reikalų ministras, kurį skirs Europos Sąjungos Taryba pritarus Komisijos 
Pirmininkui, privalės atsiskaityti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai, 

f) pagal naują biudžeto procedūrą visoms Europos Sąjungos išlaidoms turės pritarti Taryba ir 
Europos Parlamentas, todėl didelė jų dalis, vadinamosios privalomosios išlaidos, 
nebepriklausys vien nuo Tarybos sprendimų ir bus kontroliuojamos iš tiesų demokratiškai, 

g) Komisiją, kuri vykdo teisėkūros ir teisės aktų įgyvendinimo įgaliojimus, prižiūrės Europos 
Parlamentas ir Taryba; bet kuri iš šių institucijų galės atšaukti Komisijos sprendimą, kuriam 
nepritaria, 

h) Tarybos teisės aktų leidybos posėdžiai bus vieši, 

i) Europos Parlamentas taip pat galės pateikti pasiūlymų dėl būsimų Konstitucijos pakeitimų; 
Konventas nagrinės visus pakeitimų pasiūlymus, nebent Parlamentas nutars, kad tai nebūtina, 

 

Teigiami pokyčiai piliečių teisių srityje 

5) pritaria tam, kad sustiprėtų piliečių asmeninės teisės atlikus šiuos teigiamus pokyčius: 

a) visos Europos Sąjungos teisės nuostatos ir visi veiksmai, kurių imsis Europos Sąjungos 
institucijos ar kurie bus pagrįsti Europos Sąjungos teise, turės atitikti Konstitucijos projekte 
numatytas pagrindines piliečių teisių normas nepažeidžiant valstybių narių teisėtvarkos, 

b) naujos nuostatos padės piliečiams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms dalyvauti svarstant 
Sąjungos politikos klausimus, 

c) piliečiai turės galimybę pateikti pasiūlymų tam tikrais klausimais, jei manys, kad 
Konstitucijai įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, 

d) žmonės turės daugiau galimybių ginti savo teises Europos teismuose, 
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Išvados 

6) pritaria Konstitucinei sutarčiai ir ragina valstybes nares ją ratifikuoti, 

7) tiki, kad ši Konstitucija, kurią ateityje bus galima keisti, galios ilgai ir sukurs patvarų 
pagrindą būsimam ilgalaikiam ir Europos Sąjungos vystymuisi, atveriančiam tolesnės plėtros 
galimybes, 

8) tikisi, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės ratifikuos Konstitucinę sutartį iki 2006 m. 
vidurio, 

9) dar kartą ragina kuo labiau stengtis, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir objektyviai 
informuojami apie Konstitucijos projekto turinį, 

10) paveda Parlamento Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto 
pranešimą valstybių narių parlamentams, Tarybai, Europos Sąjungos Komisijai bei 
buvusiems Konvento dėl Europos ateities nariams ir užtikrinti, kad Parlamento tarnybos, 
įskaitant jo atstovybes, teiktų išsamią informaciją apie Konstituciją ir Parlamento poziciją jos 
atžvilgiu. 
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