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AIŠKINAMOJI DALIS 

„Aš tikrai nesu dažno įstatymų ir konstitucijų keitimo šalininkas, tačiau įstatymai ir 
institucijos turi žengti išvien su žmonijos minties raida. Žmonijos mintis vystosi ir 

tobulėja, padaroma naujų atradimų, atrandama naujų tiesų, vyksta įvykių ir nuomonių 
raida, kinta aplinkybės, todėl institucijos taip pat turi žengti į priekį savo laikmečio 

greičiu.  Negalime reikalauti, kad suaugęs nešiotų vaikiškus drabužius, kaip kad 
negalime šiuolaikinės visuomenės prašyti, kad ji liktų tokia, kokia buvo protėvių 

laikais.“ 
 

Thomas Jefferson 
 
I. Įžanga. 
 
1. Daugiau negu prieš pusę amžiaus – paskelbus Roberto Šumano deklaraciją – pradėta 
įgyvendinti plataus užmojo projektą: suvienyti per amžius brolžudiškų karų draskomas Europos 
tautas. 
 
Kad jis vyktų, reikėjo išspręsti Antrajam pasauliniam karui pasibaigus negailestingai iškilusias 
tris problemas: sutramdyti vidaus demonus, sukėlusius baisiausias mūsų žemyno nelaimes, vėl 
užimti svarbią vietą tautų dermėje, pasiekti stabilios demokratijos ilgalaikiškumą užtikrinančią 
ekonominę padėtį. 
 
Pastarųjų penkių dešimtmečių istorija yra sėkmės kronika. Europai pavyko išplėtoti laisve, 
pliuralizmu ir tolerancija pagrįstą politinę sistemą. Ji padėjo sutaikyti buvusius priešus, jos 
pagrindu įsivyravo ilgiausias šiuolaikinės epochos taikos laikmetis. Ji padėjo Europos 
gyventojams pasiekti aukštą materialinės gerovės ir socialinės pažangos lygį. Ji padėjo pašalinti 
geležinę uždangą, kuri skyrė laisvus Europos gyventojus nuo engiamų. Ši Europos kūrimo 
sėkmė neturi priversti mus pamiršti tikruosius užmojus: padaryti taip, kad kraštutinis 
nacionalizmas – tikras šiuolaikinės Europos vėžys – būtų neįmanomas, apginti demokratiją, kaip 
skirtingas nuomones pliuralistinėje visuomenėje sutelkiančią sistemą, ir suteikti Europai stiprų 
galingą balsą, kad ji galėtu ginti savo idėjas, vertybes ir interesus. 
 
Tačiau Europa netūrėtų pasitenkinti šia sėkme: ji privalo spręsti naujus XXI amžiaus aušrai 
patekėjus iškilusius uždavinius: Europos Sąjungos vaidmuo tarptautinės politikos arenoje, 
globalizacija, plėtra, euras, vidaus ir išorės saugumas mūsų žemyne, terorizmas, migrantų 
srautai, švietimas, technologijų pažanga, rasizmas, ksenofobija ir socialinė atskirtis. 
 
Nuo tada, kai buvo įsteigta pirmoji Europos Bendrija (Anglių ir plieno bendrija, 1951m. 
balandžio 18 d. Paryžiaus sutartis), suvienijusi šešias Vakarų Europos valstybes1, Bendrija 
išsiplėtė iki dvidešimt penkių valstybių2, o įkūrus Europos Ekonominę Bendriją, Europos 
Atominės Energijos Bendriją (Euratomą) (1957 m. kovo 25 d. Romos sutartys) ir Europos 

                                                 
1 Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas ir Nyderlandai. 
2 Prie pirmųjų šešių 1973 m. prisidėjo Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė, 1981 m. – Graikija, 1986 m. – Ispanija ir 
Portugalija, 1995 m. – Austrija, Suomija ir Švedija, 2004 m. – Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, 
Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija. 
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Sąjungą (1992 m. vasario 7 d. Mastrichto sutartis) jos veikla buvo papildyta daugeliu naujų 
sričių. 
 
2. Nuo tada, kai 1979 m. per visuotinį balsavimą buvo išrinktas , Europos Parlamentas jis 
visuomet stengėsi būsimąją Europos Sąjungą padaryti demokratiškesnę, o jos veiklą – 
veiksmingesnę ir skaidresnę. 1984 m. vasario 14d. patvirtindamas pirmą Europos Sąjungos 
steigimo sutarties projektą (vadinamąjį Spinelio projektą, pagal pranešėjo pavardę), Europos 
Parlamentas paskatino reformų judėjimą, kuris tęsėsi dvidešimt metų ir kurio padariniai yra 
Suvestinis Europos aktas1, Mastrichto sutartis2, Amsterdamo sutartis3, Nicos sutartis4, o dabar – 
Konstitucijos Europai sutartis5. 
Kiekvienu iš šių etapų, Europos Parlamentas skatinamas Institucinio komiteto, kuris 1999 m. 
tapo Konstitucinių reikalų komitetu,  aktyviai dalyvavo parengiamuosiuose svarstymuose ir 
vertino įvairių Tarpvyriausybinių konferencijų (TVK) rezultatus6. 
 
Nuo pat šio proceso pradžios jis gynė idėją, kad Europos Sąjungos konstitucinį pagrindą reikia 
padaryti aiškesnį ir tobulesnį – po kiekvieno plėtros etapo šis reikalavimas tapdavo vis 
svarbesnis, nes galėjo iškilti grėsmė politiniam integracijos aspektui. 
 
Parlamentas siekė trijų skirtingų, tačiau tarp savęs susijusių tikslų: 
 
Pirmiausia, Parlamentas stengėsi, kad aiškiai nustatytos būtų Europos Sąjungos kompetencijos 
sritys ir pareigos, o jei reikia, sustiprintos. Parlamentas nuolat tvirtino, kad Europos Sąjungos 
kompetencijos sritys turi būti paskirtos ir ji turi jas tvarkyti pagal subsidiarumo principą, tai yra, 

                                                 
1 1986 2 17 Liuksemburgo sutartis, įsigaliojusi 1987 7 1 
2 Pasirašyta 1992 2 7, įsigaliojo 1993 11 1. 
3 Pasirašyta 1997 10 2, įsigaliojo 1999 5 1. 
4 Pasirašyta 2001 2 26, įsigaliojo 2003 2 1. 
5 Kuri turėtų būti pasirašyta Romoje 2004 10 29, o pasirašius prasidėtų maždaug 2 metus trunkantis ratifikavimo 
laikotarpis. 
6 Čia nurodytos parengiamosios rezoliucijos prieš TVK ir jos rezultatus įvertinančios rezoliucijos. 
- Suvestinis Europos aktas:. 1984 02 14 rezoliucija: Spinelio pranešimas ir sutarties projektas (OL C 
77, 1984 3 19, p. 33) 
. 1986 01 16 rezoliucija: „Planas“ pranešimas (OL C 36, 1986 2 17, p. 144) 
 ir 1986 04 17 rezoliucija (OL C 120, 1986 5 20, p. 96). 
- Mastrichto sutartis: 
. rezoliucijos dėl D. Martin pranešimo: 
 1990 03 14 (OL C 96, 1990 4 17, p. 114), 
 1990 07 11 (OL C 231, 1990 9 17, p. 97), 
 1990 11 22 (OL C 324, 1990 12 24, p. 219). 
. 1992 04 07 rezoliucija: D. Martin pranešimas(OL C 125, 1992 5 18, p. 81). 
- Amsterdamo sutartis: 
. 1995 05 17 rezoliucija: D. Martin/ J.L Bourlanges pranešimas(OL C 151, 1995 6 19, p. 56) 
 ir 1996 03 13 rezoliucija: R Dury/H.Maij-Weggen pranešimas (OL C 96, 1996 4 1, p. 77), 
. 1997 11 19 rezoliucija: I.Méndez de Vigo/D.Tsatsos pranešimas (OL C 371, 1997 12 08, p. 99). 
- Nicos sutartis: 
. rezoliucijos dėl P.Dimitrakopoulos/J.Leinen pranešimo: 1999 11 18 (OL C 189, 2000 7 7, p. 222), 
 2000 02 03 (OL C 309, 2000 10 27, p. 85), 
 2000 04 13 (OL C 40, 2001 2 7, p. 409). 
. 2001 05 31 rezoliucija: I Méndez de Vigo/G.Seguro pranešimas (OL C 47E, 2002 2 21, p. 108). 
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Sąjunga imasi veiksmų pagal savo įgaliojimus tik tuomet, kai bendrai vykdoma politika yra 
veiksmingesnė už valstybių narių veikimą atskirai. 
 
Antra, Parlamentas patvirtino, kad reikia padidinti Europos lygmeniu priimamų sprendimų 
efektyvumą. Jis ypač kritikavo vienbalsiškumą Taryboje tvirtindamas, kad jei nuspręsta vykdyti 
bendrą politiką, nėra jokios prasmės kiekvienai valstybei narei suteikti blokuoti sprendimus teisę. 
Parlamentas taip pat gynė nuomonę, kad Komisijai reikia suteikti didesnius įgaliojimus vykdant 
įvairių sričių politiką, kai sprendimas dėl jų priimamas su sąlyga, kad būtų atliekamas 
atitinkamas vertinimas ir vykdoma kontrolė. 
 
Trečia, Parlamentas pareikalavo, kad geriau būtų vykdoma demokratinė kontrolė ir kad būtų 
sustiprintas atsiskaitomumas Europos lygmeniu. Įgaliojimus, kuriuos pasirašydami sutartis 
perduoda Europos Sąjungai valstybių parlamentai, neturi vykdyti tik Taryba (t. y. valstybių narių 
ministrai). Parlamentų įgaliojimų sumažėjimą nacionaliniu lygmeniu turi kompensuoti 
parlamentų įgaliojimų padidinimas Europos lygmeniu.  
 
Vertinant mišrius ir aiškiai per menkus Amsterdamo ir Nicos sutarčių rezultatus, kurių buvo 
pasiekta sprendžiant dėl valstybių narių skaičiaus padvigubėjimo ir tolesnio Europos Sąjungos 
integracijos didinimo iškilusias problemas vis labiau aiškėjo, kad naudojamas sutarčių peržiūros 
metodas nepadeda tinkamai atsakyti į vykstant Europos plėtrai iškylančius klausimus. 
 
Šią išvadą Parlamentas padarė ir ją aiškiai išdėstė jau savo 1997 m. lapkričio 19 d. rezoliucijoje 
(pagrįstoje d'Iigo Méndez de Vigo ir Dimitris Tsatsos pranešimu, žr. pirmiau pateiktą 8 išnašą), 
kurią pateikus prasidėjo tikras politinis svarstymas, kurio padarinys buvo Tarybai 
pirmininkaujančios Vokietijos iniciatyva parengtas Konvento modelis, iš pradžių naudotas 
rengiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. 
 
3. Parengiamuoju laikotarpiu prieš TVK1 Europos Parlamentas stengėsi bendradarbiauti su 
valstybių parlamentais. Jis pirmasis pasiūlė2, remdamasis rengiant Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją3 sukurtu precedentu, sukviesti Konventą, susidedantį iš valstybių narių valstybių ir 
vyriausybių vadovų, valstybių parlamentų, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų, kurio darbe 
kaip visateisiai nariai taip pat dalyvavo valstybių kandidačių vyriausybių ir parlamentų atstovai. 
Konvento, kurio Pirmininkas buvo Valéry Giscard d'Estaing, o Pirmininko pavaduotojai – 
Giuliano Amato ir Jean-Luc Dehaene, uždavinys buvo parengti preliminarų Konstitucijos 
projektą, kuris turėjo tapti būsimos TVK darbo pagrindu.  

                                                 
1 Čia užtenka paminėti Romos posėdžius, kuriuose dalyvavo valstybių parlamentai (1990 11 27–30 Europos 
Bendrijos parlamentų konferencija), tarpinstitucines konferencijas, surengtas tuo pačiu metu, kaip TVK dėl 
ekonominės ir pinigų sąjungos bei politinės sąjungos, po kurių buvo pasirašyta Mastrichto sutartis, Europos 
Parlamento atstovų dalyvavimą svarstymų grupėje prieš Amsterdamo TVK, jų dalyvavimą šios TVK darbe ir 
įtraukimą į Nicos TVK parengiamojo darbo grupę suteikiant stebėtojų statusą. 
2 2000 10 25 rezoliucija (Olivier Duhamel pranešimas dėl sutarčių įtraukimo į Konstituciją), patvirtinta 2001 05 31 
rezoliucijos (I. Méndez de Vigo/J. Seguro pranešimas dėl Nicos sutarties [įvertinimo] ir Europos Sąjungos ateities). 
3 Idėja priimti tokią Chartiją, kuri dabar yra Konstitucijos projekto II dalis, priklauso Tarybai pirmininkavusiai 
Vokietijai, kuri pasiekė, kad ją priimtų 1999 m. birželio 6 3–4 d. Kelne susirinkusi Europos Vadovų Taryba.Ši 
Taryba taip pat patvirtino jos rengimo metodą, kuris buvo patikslintas per kitą posėdį Tamperėje 1999 m. spalio 15–
16. d. Buvo nuspręsta surengti susirinkimą, vėliau pavadintą Konventu, susidedantį iš keturių dalių, kurios išliko 
Konvente dėl Europos ateities, tačiau jame nedalyvavo šalys kandidatės. 
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Naudinga Pagrindinių teisių chartiją rengusio Konvento patirtis atvėrė kelią įkurti panašų 
Konventą, skirtą rengti naujos TVK darbą. Iš tiesų Chartiją rengęs Konventas dirbo puikiai ir 
įrodė galįs parengti projektą, kurį gali patvirtinti valstybių ir vyriausybių vadovai. Kadangi jis 
buvo viešas, skaidrus, o diskusijos turiningos, projektas padėjo pasiekti bendrą sutarimą, nes 
kiekvienas galėjo išreikšti savo ir suprasti kito nuomonę. 
 
Konventas dėl Europos ateities įrodė, kad jo pasirinktas veiklos metodas yra tinkamas, nes po 
šešiolikos darbo mėnesių jam pavyko pateikti bendru sutarimu pagrįstą dokumentą, atsiradusį po 
intensyvių diskusijų ir glaudaus bendravimo su pilietine visuomene. 
 
Europos Parlamentas dėl Konstitucinių reikalų komiteto darbo padarė didelę įtaką Konstitucijos 
sutarties projekto1 turiniui – per TVK iš dalies buvo pakeista tik labai nedaug punktų. Per šią 
TVK jis taip pat pirmą kartą buvo visiškai įtrauktas į darbą – joje dalyvavo Pirmininkas Patas 
Coxas ir du atstovai: ??igo Méndez de Vigo, kuri vėliau tvarkė Elmaras Brokas, ir Klausas 
Hänschas. 
 
II. Kas yra nauja Konstitucijos sutartyje, palyginti su šiuo metu galiojančiomis sutartimis 

ir dabartiniu teisynu 
 
Naujojoje Europos Sąjungai siūlomoje Konstitucijoje yra daug reformų ir žymių patobulinimų, 
palyginti  su dabartine Konstitucija (tai yra viena po kitos priimtų sutarčių visuma, kurios šiuo 
metu yra Konstitucija de facto). Be abejo, tai yra atsargus kompromisas daugeliu požiūrių. 
Tačiau šis kompromisas paskatino Europos raidą, jis buvo parengtas po ilgų viešų ir 
pliuralistinių diskusijų Europos Konvente, jį užbaigė ir patvirtino 25 valstybių narių vyriausybės, 
iš kurių kiekviena norėjo, kad jis taptų pagrindu, kuriuo remdamosi jos dirbtų ateityje. 
 
1. Sutartis dėl Konstitucijos Europai 
 

                                                 
1 2000 03 16 rezoliucija: A.Duff/J.Voggenhuber pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL 
C 377, 2000 12 29, p. 329). 
. 2000 11 14 sprendimas: A.Duff/J.Voggenhuber pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos patvirtinimo (OL C 223, 2001 8 8, p. 74). 
. 2002 10 26 rezoliucija: A.. Duff pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos poveikio 
ir būsimo jos statuso (OL C 300E, 2003 12 11, p. 432). 
. 2001 11 29 rezoliucija: J.Leinen/I.Méndez de Vigo pranešimas dėl Lakeno Europos vadovų susitikimo 
ir S¹jungos ateities (OL C 153, 2002 6 27, p. 310(E)). 
. 2001 10 25 rezoliucija: J. Poos pranešimas dėl Tarybos reformos (OL C 112, 2002 5 9, p. 317 (E)). 
. 2002 03 14 rezoliucija: Carnero González pranešimas del Europos Sąjungos juridinio asmens statuso 
(OL C 47, 2003 2 27, p. 594 (E)). 
. 2002 2 7 rezoliucija: G. Napolitano pranešimas dėl Europos Parlamento ir valstybių parlamentų ryšių 
vykdant Europos intergracij¹ (OL C 284, 2002 1 21, p. 322 (E)). 
. 2002 5 16 rezoliucija: A. Lamassoure pranešimas dėl Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijų 
atskyrimo (OL C 180, 2003 7 31, p. 493 (E)). 
. 2002 12 17 rezoliucija: J.L.Bourlanges pranešimas dėl Europos Sąjungos aktų tipologijos ir normų 
hierarchijos (OL C 31, 2004 2 5, p. 126). 
. 2003 01 14 rezoliucija: Napolitano pranešimas dėl regininės ir vietos valdžios institucijų vaidmens 
vykdant Europos integraciją (OL C 38E, 2004 2 12, p. 167). 
. 2003 09 24 rezoliucija: dėl Europos Konstitucijos sutarties projekto ir Europos Parlamento nuomonės 
dėl Tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo (OL C E, 2004 3 26, p. 255). 
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1.1. Kartais kyla klausimas, ar naujasis dokumentas bus Konstitucija, ar sutartis. Nereikia tuščiai 
diskutuoti: nėra jokios abejonės, kad oficialiai tai bus sutartis, kuri bus patvirtinta ir 
ratifikuota pagal sutarčių peržiūros taisykles. Kitaip ir negali būti. Tačiau savo pobūdžiu ir 
turiniu ši sutartis artima Konstitucijai.  

 
1.2. Konstitucinė sutartis apibrėžia esmę, vertybes ir principus, kuriais vadovaujantis vykdoma 

Europos Sąjungos (ES) veikla. Sutartyje apibrėžtos Sąjungos kompetencijos sritys. Joje 
nustatomos institucijos, pateikiamos sprendimų priėmimo procedūros, apibūdinami teisės 
aktai. Ja apibrėžiama piliečių teises ES. Joje numatytos jos peržiūros taisyklės ir t. t. 
Konstitucijos paskirtis yra  apibrėžti politinio subjekto įgaliojimų vykdymo sąlygas ir ribas 
bei užtikrinti piliečių teises.  

 
1.3. Iš esmės dabartinės sutartys jau atitinka šią paskirtį: Europos Sąjunga, kaip bet kuris kitas 

politinis subjektas, jau turėjo savo Konstituciją, kurią galima kildinti iš sutarčių, davusių 
pradžią jos gyvavimui. Jas supaprastinant, suteikiant suprantamesnę struktūrą ir suteikiant 
iškilmingumo žengiamas svarbus žingsnis siekiant sistemą padaryti aiškesnę, skaidresnę ir 
suprantamą piliečiams.  

 
1.4. Tuo remiantis ir priešingai negu kai kas mano, Konstitucijos sukūrimas Europos Sąjungai 

anaiptol nereiškia, kad žengiama centralizuotos supervalstybės kūrimo keliu, reiškiančiu 
neišvengiamą nacionalinių valstybių gyvavimo pabaigą, ir nebepataisomai pakeisiančiu 
Europos Sąjungos esmę (galima pateikti daug tarptautinių organizacijų pavyzdžių, kurių 
steigiamasis dokumentas pagrįstai vadinamas konstitucija: Tarptautinė darbo organizacija 
(TDI), Tarptautinė sveikatos organizacija (TSO) arba rečiau minima Pasaulinė pašto sąjunga 
(PPS)). Iš tikrųjų, dabartinė Sąjungos Konstitucija oficialiai apsaugo valstybes nares ir jų 
piliečius tuo atveju, jei Bendrija nueitų per toli vykdydama savo veiklą.  

 
1.5. Galima teisiškai užginčyti, kad Konstitucijos sutarties II dalis turėjo būti iš esmės peržiūrėta, 

nes dauguma jos nuostatų nėra konstitucinio pobūdžio, kad ji pernelyg detali ir sudėtinga ir 
neturėtų būti įtraukta į tikrą Konstituciją. Tačiau tai neįeina į Konventui spręsti patikėtas 
užduotis. Vis dėlto supaprastinimas yra akivaizdus: visos nuostatos sudėtos į vieną nuoseklų 
struktūruotą dokumentą, o paprastas pilietis, tiesiog skaitydamas I ir II dalį, kurios skirtos 
labiausiai „konstituciniams“ aspektams, susidaro gana aiškų ir paprastą Europos Sąjungos 
politinių realijų ir savo teisių vaizdą. 

 
1.6. Konstitucija buvo kritikuojama, dėl III dalies apimties ir buvo teigiama, kad ji perdaug detali 

ir sudėtinga, palyginti, pavyzdžiui, su JAV Konstitucija. Priežastis yra ta, kad III dalyje, kaip 
ir ankstesnėse sutartyse, išsamiai aprašyti Bendrijos veiklos tikslai kiekvienoje politikos 
srityje ir nurodytos jos veiklos ribos. Europos institucijos negauna „neužpildyto čekio“, 
kuris leistų veikti be apribojimų visose politikos srityse. 

 
2. Vienas subjektas: Europos Sąjunga 
 
2.1. Skirtingų sutarčių suvienijimas į vieną dokumentą ir perėjimas nuo labai sudėtingos 

struktūros, sudarytos iš įvairių atskirų subjektų (Europos Sąjunga, Europos Bendrija), prie 
vieno subjekto – Europos Sąjungos– turinčio (vieno) juridinio asmens statusą tarptautiniu 
lygmeniu – o tai padidins ES veiklos veiksmingumą ir aiškumą šioje srityje – yra labai 
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svarbus žingsnis siekiant, kad Europos realijos būtų skaidresnės ir piliečiai jas geriau 
suprastų. Taip pat panaikinama trijų ramsčių sistema (Bendra užsienio ir saugumo politika 
(BUSP), Teisingumas ir vidaus reikalai ir Bendrija), nes jie sudedami į vieną darinį – 
Sąjungą su viena institucijų struktūra, kuriai visuotinai taikomas Bendrijos metodas, 
išskyrus vieną išimtį, tai yra Bendrą užsienio ir saugumo politikos sritį (įskaitant gynybą), 
kurioje ir toliau bus taikomas specifinės sprendimų priėmimo procedūros, kaip reikalauja 
specifinis šios srities pobūdis. 

 
Taigi priėmus Konstituciją bus viena sutartis, vienas subjektas: Europos Sąjunga1. 

 
2.2. I antraštinės dalies 8 straipsnyje Konstitucijos svarbi vieta skiriama Sąjungos simboliams: 

jos vėliavai (dvylika ratu išsidėsčiusių žvaigždžių mėlyname fone), himnui (L. Bethoveno 
„Odė džiaugsmui“), šūkiui („Vienybė įvairovėje“), valiutai (eurui), Europos dienai (gegužės 
9 d.), kad piliečiai labiau susitapatintų ir stipriau jaustų savo priklausomumą vienai 
bendrijai, turinčiai bendrą likimą. 

 
 
3. Aiškus Sąjungos vertybių, principų ir tikslų apibrėžimas 
 

Labai svarbu, kad Konstitucija prasideda straipsniais, apibūdinančiais ES esmę, vertybes ir 
principus, kuriais ji remiasi bei tikslus, kurių ji turi siekti vykdydama savo veiklą. 

 
3.1. Pirmajame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas Europos Sąjungos, grindžiamas piliečių ir 

valstybių valia dvigubas teisėtumas. Atisakant praeities koncepcijų ir pabrėžiant piliečio 
sąvoką, Konstitucijoje iškeliama asmens svarba, tai yra vyrų ir moterų, kurie turi Sąjungos 
piliečių teises ir pareigas, nes jie yra valstybės narės piliečiai ir todėl naudojasi 
papildomomis Europos pilietybės suteiktomis teisėmis. 

 
Pirmame Konstitucijos straipsnyje pateikti Europos integracijos pagrindai. Valstybės narės 
patiki Sąjungai savo kompetencijos sritis siekdamos bendrų tikslų. Europos lygmeniu 
Sąjunga koordinuoja valstybių narių politikos sritis tam, kad pasiektų šiuos tikslus, o 
Sąjungos institucijos vykdo jos perduotus įgaliojimus. Taip pat Sąjunga įsipareigoja gerbti 
valstybių narių nacionalinę tapatybę, tai yra, pagrindinius jų vidaus politinės struktūros 
elementus. Sąjunga gerbia kiekvienos valstybės narės priimtus sprendimus, susijusius su 
teritoriniu valdžios paskirstymu – nuo savo sienos nustatymo iki regioninės arba vietinės 
autonomijos, jų viešosios tvarkos palaikymą ir vidaus saugumo užtikrinimą. Be to, 
Konstitucija įtvirtina sąžiningo Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimo principą 
siekiant bendrų tikslų. 
 

                                                 
1 Pažymėtina, kad Konstitucija nepaveikė, Euratomo sutarties nors kai kurios nuostatos pakeistos protokolu dėl 
Euratomo sutarties pakeitimų siekiant, kad jos būtų suderinamos su Konstitucijos tekstu. 
Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad prie Konstitucijos sutarties pridėta labai daug protokolų, priedų ir deklaracijų. Yra 
36 protokolai (iš jų 29 dabar galiojantys), pavyzdžiui, Šengeno protokolas, o 8 yra nauji ir susiję su tokiais 
klausimais, kaip valstybių parlamentų vaidmuo, subsidiarumo ir proporcingumo principai, su institucijomis 
susijusios laikinosios nuostatos, nuolatinis struktūruotas bendradarbiavimas gynybos srityje ir t. t.), 2 priedai (jau 
egzistuojantys, susiję su žemės ūkio produktų sąrašu ir užjūrio šalių ir teritorijų sąrašu) ir 46 deklaracijos. Oficialiai 
šiuos protokolus taip pat turi ratifikuoti visos valstybės narės ir jie turi tokią pat įstatymo galią kaip Konstitucijos 
sutartis. Tačiau deklaracijos nėra teisiškai įpareigojančios ir valstybės narės neturi jų ratifikuoti.  
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Konstitucinis Europos Sąjungos pagrindas turi būti įtvirtintas: kadangi jis atspindi vertybes, 
į kurias atsižvelgiama ir kuromis grindžiama bet kokia Sąjungos institucijų vykdoma veikla.  

  
3.2. Antrame Konstitucijos straipsnyje teigiama, kad vertybės, kuriomis grindžiamas visas 

Europos integracijos procesas, yra žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė 
valstybė, žmogaus teisės, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Beje, į šias 
vertybes atsižvelgiama priimant sprendimą dėl įstojimo į ES, jomis remiantis galima taikyti 
nuobaudas valstybėms narėms, kurios nuolat šiurkščiai jas pažeidžia. 

 
Be šių vertybių, Sąjunga remiasi savo principais, kurie nulemia jos veiklą: pliuralizmu, 
nediskriminavimu, tolerancija, teisingumu, solidarumu bei vyrų ir moterų lygybe. 

  
Be to, Sąjunga siekia politinių tikslų, kuriais grindžiamas jos egzistavimas. Apibendrinant, 
šie tikslai yra taika, jos vertybių puoselėjimas ir tautų gerovė. Trečiame Konstitucijos 
straipsnyje tai pateikta raktiškai – išdėstyti politiniai, ekonominiai ir socialiniai tikslai 
Sąjungos viduje ir išorės ryšiuose.  

  
Kalbant apie vidaus lygmenį, Sąjunga suteikia laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę bei 
laisva ir sąžininga konkurencija pargrįstą vidaus rinką. Ji dirba vardan darnaus Europos 
vystymosi, pagrįsto suderintu ekonomini augimu ir kainų stabilumu; vardan itin 
konkurencingos rinkos ekonomikos, siekiančios visiško užimtumo ir socialinės pažangos; 
vardan aukšto aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo lygio. Ji skatina mokslo ir technikos 
pažangą. Ji taip pat kovoja su socialine atskirtimi ir visomis diskriminacijos rūšimis, ji 
puoselėja teisingumą socialinę apsaugą, vyrų ir moterų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Ji puoselėja ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir valstybių narių 
solidarumą. Ji gerbia turtingą kultūrinę ir kalbų įvairovę, siekia, kad būtų išsaugotas ir 
plėtojamas Europos kultūros paveldas. 

  
Tarptautiniame lygmenyje Sąjunga remia taiką, saugumą, darnų vystymąsi žemėje, 
solidarumą ir tautų tarpusavio pagarbą. Ji skatina laisvą ir teisingą prekybą, skurdo 
panaikinimą ir žmogaus, ypač vaikų teisių apsaugą bei tarptautinės teisės, ypač Jungtinių 
Tautų Chartijos laikymąsi ir raidą. 

  
Šie tikslai yra pagrindinė politinė programa, kuria grindžiamas Sąjungos sukūrimas. Sąjunga 
turi jų siekti pasitelkusi deramas priemones ir naudodamasi Konstitucijos jai suteiktais 
įgaliojimais. 
 
Šios vertybės ir principai sudaro etinį sąjungos pagrindą, kurio konkreti išraiška yra į antrą 
Konstitucijos dalį įtraukta Pagrindinių teisių chartija. Jam iškelti tikslai pagrindžia Sąjungos 
buvimą ir jiems vykdyti valstybės narės nusprendė įsteigti Sąjungą. Jie lemia jos veiksmus 
visose srityse. Kai kurios šiuose straipsniuose apibrėžtos vertybės, principai ir tikslai nėra 
visiškai nauji, tačiau kai kurie iš jų niekada nebuvo išreikšti aiškiai ir niekada nebuvo 
kodifikuoti bei susisteminti. Jie turi būti kodifikuojami Konstitucija, ir tai yra svarbus 
žingsnis suteikiant piliečiams aiškią ir labai simbolišką apžvalgą to, kad yra Sąjunga. 

 
3.3. Todėl dera pabrėžti, kad Tarpvyriausybinė konferencija (TVK) praktiškai laikėsi Konvento 

pateikto teksto ir įterpė tik nežymių pakeitimų, kuriems Europos Parlamentas noriai pritaria: 
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tai, kad prie vertybių pridedamos mažumoms priklausančių asmenų teisės, kad įtrauktas 
moterų ir vyrų lygybės principas ir kad šalia itin konkurencingos rinkos ekonomikos, kuria 
siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos principo, į Sąjungos tikslus įtrauktas 
kainų stabilumo principas. 

 
 
4. Piliečio svarba Europos integracijos procese. Pagrindinių žmogaus teisių chartijos 

įtraukimas į Konstituciją 
 
4.1. Tai, kad į Konstitucijos antrą dalį įtraukta pagrindinių teisių chartija, reiškia, kad visiškai 

pripažįstama, jog Europos integracijos procese svarbiausi yra piliečiai. Įtraukta į 
Konstituciją Chartiją tampa teisiškai privaloma, ji teisiškai įpareigoja Europos institucijas, 
veikiančias savo kompetencijos ribose, ir valstybes nares, tačiau tik tuomet, kai jos veikia 
įgyvendindamos bendrijos teisę. Taip Sąjungos atžvilgiu piliečiams suteikiama papildoma 
garantija.  

 
Tai anaiptol nereiškia, kad abejojama, ar valstybių konstitucijos užtikrina jų piliečių 
pagrindinių teisių apsaugą jų valstybių atžvilgiu, ar kad slapta Sąjungai priskiriamos naujos 
kompetencijos sritys ir kad Sąjunga, kaip kartais teigiama, gali tuo pasinaudoti valstybėms 
narėms primesdama ekonominės ir socialinės politikos kryptis. Šiuo klausimu Konstitucijoje 
labai aiškiai teigiama, kad Chartija neišplečia Bendrijos teisės taikymo už Sąjungos 
kompetencijos ribų, nesuteikia Sąjungai jokių naujų kompetencijos sričių ar uždavinių bei 
nekeičia jai Konstitucijoje numatytų kompetencijos sričių ir uždavinių (II-111 straipsnis).  

 
Tačiau kai kurių valstybių narių būgštavimai dėl galimų padarinių, susijusių su Chartijoje 
pripažintomis socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis, paskatino Tarpvyriausybinę 
konferenciją įtraukti papildomas garantijas be tų, kurias Konventas jau buvo numatęs, jei 
būtų peržengtos įgaliojimų ribos. Galima abejoti, ar ši priemonė, kurią, taikant, 
neatsižvelgiama į Europos konstitucinėje doktrinoje aiškiai nustatytus koncepcinius 
skirtumus, yra teisiškai būtina. Tačiau, ji gali būti priimtina kadangi neabejojama Chartijos 
teisiniu poveikiu. 

 
4.2. Pažymėtina, kad Chartijoje išvardytos teisės apskritai atitinka pagrindines teises, kurias 

Sąjunga jau anksčiau pripažino ir kurios kilo iš valstybių narių ar Europos žmogaus teisių 
konvencijos konstitucinių tradicijų. Ypač svarbu, kad šios teisės būtų tiksliai išvardytos, 
suprantamos piliečiams ir kad būtų aiškiai pažymėta, jog Sąjunga privalo jas gerbti. Tai 
padėtų dar labiau sustiprinti ryšį tarp piliečių ir jų Sąjungos.  

 
4.3. Pačioje Konstitucijos pradžioje, atskiroje jos antraštinėje dalyje, kuri skirta pagrindinėms 

teisėms ir Sąjungos pilietybei, pažymėta, kad į ją įtraukta Chartija. Kitas žingsnis link 
pagrindinių teisių apsaugos Europos lygmeniu yra Konstitucijoje pateikta nuostata, kad 
Sąjunga turi prisidėti prie Europos žmogaus teisių konvencijos (kuriai priklauso visos 
valstybės narės), kaip Parlamentas jau seniai siūlė padaryti. Tai bus padaryta sudarant 
susitarimą su Europos Taryba. Sprendimas dėl šio susitarimo sudarymo turės būti priimtas 
kvalifikuota balsų dauguma prieš tai gavus Europos Parlamento pritarimą. 
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4.4. Be to, galima pateikti kitų Konstitucijos aspektų, skatinančių piliečių dalyvavimo Europos 
politiniame procese teises (pvz., liaudies teisės aktų leidybos iniciatyva arba piliečių 
iniciatyva): I-47 straipsnio 4 dalis) arba padedančių gerinti jų teisių teisinę apsaugą 
palengvinant jų galimybes kreiptis į Teisingumo Teismą. 

 
Parlamentas gali tik pasidžiaugti, kad žengti labai svarbūs žingsniai siekiant, kad Sąjunga 
taptų tikra valstybių ir piliečių sąjunga. 

 
 
5. Aiškus ir suprantamas Sąjungos kompetencijos nustatymas  
 
5.1. Vienas iš svarbiausių klausimų, į kurį turėjo padėti atsakyti naujoji Konstitucija, tai 

klausimas „kas ką daro“ Europoje. Toks išaiškinimas yra esminis siekiant, kad piliečiai 
perprastų politinių įgaliojimų paskirstymą Europos lygmeniu. Taip pat tai būtų papildoma 
garantija tiems, kurie bijo, kad Sąjunga neperžengtų jai apibrėžtų veiklos ribų. 

 
5.2. Tuo tikslu Konstitucija apibrėžia Sąjungos kompetencijos sritis, suskirstytas į tris skirtingas 

kategorijas, kurių teisinis statusas ir taikymas Bendrijos mastu yra diferencijuotas: 
išskirtinės Sąjungos kompetencijos, bendros su valstybėmis narėmis kompetencijos sritys ir 
valstybių narių veiksmus paremiantys arba papildantys veiksmai. Kadangi išorės ir bendro 
saugumo politika bei ekonomikos ir užimtumo politikos koordinavimas yra specifinio 
pobūdžio, jiems taikomos atskiros nuostatos, neįeinančios į šias tris kategorijas (žr. 1 
priedą).  

 
Sąjungos kompetencijos sritys yra apibrėžtos pagal pagrindinį kompetencijų paskirstymo 
principą, tai yra, Sąjunga turi tik tas kompetencijas sritis, kurias valstybės narės jai suteikė 
Konstitucijoje, kad būtų siekiama joje numatytų tikslų. Šis principas neleidžia atsirasti 
centralizuotai supervalstybei, nes juo vadovaujantis visos kompetencijos sritys priklauso 
valstybėms, nebent jos patikėtų jas Sąjungai.  

 
5.3. Konstitucija išplėčia Sąjungos kompetencijos: keletą „naujų“ patikslintų kompetencijos 

sričių sudaro kompetencija, priklausanti sritims, kuriose Sąjunga jau veikė pagal EB 
sutarties 308 straipsnį, Konstitucijoje jos tik tiksliau apibrėžiamos. III dalyje pakeitimų 
padaryta tam, kad nuostatos būtų pritaikytos prie naujų sprendimų priėmimo procedūrų ir I 
dalyje nustatytų naujų teisinių priemonių. 

 
5.4. Be to, Konstitucijoje sustiprintas Sąjungos įsipareigojimas laikytis subsidiarumo ir 

proporcingumo principų, ir beje jau dabar vyriausybės turi užtikrinti, kad šių principų būtų 
laikomasi Taryboje ir Parlamente. Konstitucijoje pateiktas šių principų apibrėžimas atitinka 
jų apibrėžimą dabar galiojančiose sutartyse, tačiau protokole numatytas naujas mechanizmas 
susijęs su subsidiarumo ir proporcingumo principais, kuriuo siekiama užtikrinti, kad šių 
principų būtų laikomasi, pavyzdžiui, žymiai sustiprinamas valstybių Parlamentų vaidmuo.  

 
5.5. Pirmiausia, valstybių parlamentai įgyja teisę, kad jiems laiku būtų pranešama apie bet 

kokius Komisijos teisės aktų leidybos pasiūlymus, kurie turi būti pagrįsti subsidiarumo ir 
proporcingumo principais. Tokiu būdu jie gali geriau naudotis savo teisėmis nacionaliniu 
lygmeniu ir daryti svaresnę įtaką savo vyriausybių veiksmams Ministrų Tarybos lygmeniu. 
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Be to, kalbant apie subsidiarumo principą reikia pasakyti, kad per šešias savaites nuo 
pasiūlymo perdavimo datos valstybių Parlamentai gali tiesiogiai Sąjungos siųsti 
institucijoms pagrįstas nuomones, į kurias institucijos turi atsižvelgti, ir kuriose pateikiamos 
priežastys, dėl kurių, jų nuomone, pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. „Išankstinio 
įspėjimo“ mechanizmas net verčia Komisiją paržiūrėti pasiūlymą, jei vienas trečdalis 
valstybių Parlamentų mano, kad tas pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 

 
Be to, tame pačiame protokole numatyta galimybė valstybėms narėms jų nacionalinio 
parlamento arba vieno iš parlamento rūmų (jei tai leidžia valstybių teisinė sankloda) vardu 
pateikti skundą Teisingumo Teismui dėl subsidiarumo principą pažeidžiančio teisės akto. 
Regionų komitetas taip pat įgyja teisę pateikti tokius skundus dėl teisės aktų, kuriuos 
priimant, kaip numatyta Konstitucijoje, reikia su juo konsultuotis.  

 
Šie mechanizmai yra papildoma garantija, jei Sąjunga neapgalvotai įgyvendintų savo veiklą 
kompetencijos srityje, ir jie labai padeda gerinti Bendrijos teisės aktų leidybos demokratinę 
kontrolę. 

 
5.6. Tiesa, kad norint išsamiai apibrėžti specifinius kompetencijos įgyvendinimo būdus, šį 

apibrėžimą reikia susieti su specifinėmis Konstitucijos III dalies nuostatomis, tačiau taip pat 
tiesa, kad tiesiog skaitydamas I dalį paprastas pilietis gali gana aiškiai perprasti, kas ką daro 
Europoje. Tai yra didelė pažanga skaidrumo požiūriu. 

 
5.7. Kaip teigiamą aspektą galima pabrėžti tai, kad Konstitucija užtikrina būtiną sistemos 

lankstumą, nes į ją įtraukta panaši sąlyga, kaip į 308 straipsnį, leidžianti Tarybai, esant 
reikalui, patvirtinti priemones tų sričių, už kurias Sąjunga neatsakinga. Ši lankstumo sąlyga 
valstybėms narėms suteikia visas garantijas: sprendimų vieningo priėmimo nuostata 
naudojama tik siekiant Konstitucijoje numatytų tikslų; jos įgyvendinimo procedūra tampa 
demokratiškesnė, nes jai turi pritarti Europos Parlamentas ir prieš priimant sprendimą 
tinkamu laiku apie ją turi būti pranešta valstybių parlamentams. 

 
 
6. Atnaujinta stipresnės, demokratiškesnės ir skaidresnės Europos institucijų struktūra  
 

Vienas svarbiausių klausimų, kuriuos turėjo padėti išspręsti Konstitucija, buvo Sąjungos 
institucijų pritaikymas prie naujos po plėtros susidariusios padėties. Iš tiesų, Sąjungos 
institucijų organizacinė struktūra beveik penkiasdešimt metų buvo ta pati, o jos uždavinių 
labai padaugėjo nuo 6 valstybių narių išsiplėtus iki 25. Nepaisant to, kad viena po kitos vyko 
tarpvyriausybinės konferencijos, pagrindiniai klausimai liko neišspęsti, o Nicoje rastos išeitys 
netenkino tų, kurie dėl jų derėjosi. Parlamentas nuolatos atkreipdavo visuomenės ir valstybių 
narių vadovų dėmesį į tai, kad būtina iš esmės reformuoti institucijas, kad Sąjungos 
institucijos būtų veiksmingos, demokratiškos ir skaidrios bei kartu išsaugant institucijų 
pusiausvyrą ir Bendrijos metodą, t. y. Komisija siūlo, Parlamentas ir Taryba sprendžia, o 
Teisingumo Teismas užtikrina, kad būtų laikomasi priimtų teisės aktų. 

 
6.1. Europos Parlamentas 
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(1) Konstitucija žymiai sustiprinamas Europos Parlamento, vienintelės tiesiogiai piliečiams 
atstovaujančios institucijos, vaidmenį: 

 
- visiškai pripažįstamas jo kaip bendrai teisės aktus priimančios institucijos vaidmuo 

bendro sprendimo procedūrą paverčiant įprastą teisės aktų priėmimo procedūra, taip 
pat sustiprintas jo vaidmuo dalyvaujant specialiose teisės aktų priėmimo procedūrose. 
Nuo šiol piliečiai aiškiai supras, kad europinius įstatymus priima jiems atstovaujantys 
rūmai ir valstybėms narėms atstovaujantys rūmai; kartu tarptautinių susitarimų srityje 
pagal bendrą taisyklę bus reikalingas jo pritarimas; 

 
- jis įgyja Konstitucijos peržiūros iniciatyvos teisę ir dalyvauja vykdant Konvento 

procedūrą (be to, jo pritarimas būtinas, kad Taryba galėtų nuspręsti Konvento 
nekviesti); 

 
- jo galios biudžeto valdymo srityje, kurias jis per pusę dalijasi su Taryba, išplečiamos ir 

apima visas Sąjungos išlaidas; 
 
- praplėčiamos jo politinės kontrolės funkcijos, ypač renkant Komisijos Pirmininką; 
 
- keletas labai svarbių Sąjungos gyvavimo sprendimų, kuriuos iki šiol išimtinai 

priimdavo Taryba, bus priimami tik pritarus Parlamentui: sprendimas pradėti 
glaudesnį bendradarbiavimą; lankstumo sąlygos taikymas, leidžiantis Sąjungai imtis 
Konstitucijoje nenumatytų priemonių ir siekiant joje nustatytų tikslų; sprendimas 
„pereiti“ nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos daugumos arba nuo specialios teisės 
aktų leidybos procedūros prie įprastos teisės aktų leidybos procedūros; kai kurie 
sprendimai, leidžiantys išplėsti Konstitucijoje numatytų teisinių pagrindų taikymo 
sritis, pavyzdžiui, sprendimai susiję su Europos Prokuroru arba teismų 
bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose; 

 
- net ir bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, kurioje Europos Parlamentas 

neturi sprendimo teises, jis įgyja bendro pobūdžio teisę būti informuotas ir kad su juo 
būtų tariamasi.  

 
(2) Apibendrinant galima teigti, kad neskaitant keleto sričių, kuriose buvo galima pažengti 

toliau, Europos Parlamentas tampa bendrai teisės aktus priimančia institucija beveik 
visose Bendrijos politikos srityse. Iš esmės tai yra konkreti pagrindinės dvejopos, tai yra 
valstybių ir piliečių Sąjungos, teisėtumo sąvokos išraiška. Tokiu būdu Konstitucija 
nenuginčijamai parodo žymų Sąjungos demokratinio aspekto sustiprinimą.  

 
(3) Europos Parlamento narių skaičius apribojamas iki 750. Konstitucijoje nenumatoma 

vietų padalijimo valstybėms narėms, bet įpareigojama Europos Vadovų Taryba 
Parlamento iniciatyva ir jam pritarus iki 2009 m. nuspręsti, kaip jas paskirstyti 
vadovaujantis „mažėjančio proporcingumo“ principu ir kad viena valstybė narė turėtų 
ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 96 vietas (Konventas siūlė minimalią 4 vietų ribą ir 
nesiūlė jokios maksimalios ribos). Tai yra sprendimas, leidžiantis lanksčiai prisitaikyti 
prie būsimos Sąjungos raidos ir apsaugoti kiekvienos valstybės narės interesus.  
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6.2. Europos Vadovų Taryba 
 

Europos Vadovų Taryba pripažįstama kaip savarankiška institucija, atliekanti politinės 
varomosios jėgos vaidmenį ir Konstitucijoje aiškiai pažymima, kad ji nevykdo teisės aktų 
leidybos funkcijų1. Svarbi Konstitucijos įvesta naujovė yra ta, kad panaikinamas 
pirmininkavimas rotacijos tvarka, o jį pakeičia Europos Vadovų Tarybos narių dvejų su puse 
metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną kartą atnaujintas, išrinktas Pirmininkas. Jo funkcijos 
yra numatyti Europos Vadovų Tarybos darbą ir jam vadovauti, atstovauti Sąjungai palaikant 
išorės ryšius siekiant padidinti atstovavimo Sąjungai viduje ir išorėje svarbą, tęstinumą ir 
nuoseklumą. Įtrauktos nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Europos Vadovų Tarybos 
Pirmininkas nevykdytų vykdomųjų funkcijų ir kad neiškiltų konfliktų su Komisijos 
Pirmininku arba Užsienio reikalų ministru. Tik praktika parodys, ar užtenka šių nuostatų. 

 
6.3. Taryba 
 

(1) Esminis klausimas iškilo dėl balsavimo Taryboje, kai ji priima sprendimą kvalifikuota 
balsų dauguma. 2003 m. gruodžio mėnesį Briuselyje įvykusio aukščiausio lygio 
susitikimo nesėkmę iš dalies lėmė valstybių narių nuomonių nesutapimas šiuo klausimu. 
Vieno pranešėjo nuomone, gyventojų skaičiaus kriterijaus taikymas skirstant vietas 
Europos Parlamente ir balsuojant Ministrų Taryboje neužtikrina darnios sistemos, jis 
remia balsų pusiausvyrą Taryboje, tačiau P. Dimitrakopoulos ir J. Leinenui pateikus 
pranešimą, Europos Parlamentas balsų dauguma nusprendė pritarti dvigubos daugumos 
sistemai. Nuo pat Tarpvyriausybinės konferencijos pradžios Europos Parlamentas 
pabrėžė, kad, jo manymu, priimtinas sprendimas būtų taikyti valstybių narių ir 
gyventojų skaičiaus dvigubos daugumos principą siekiant, kad valstybių narių ir piliečių 
Sąjungos kūrimo dvejopas teisėtumas būtų akivaizdus ir kad nauja sprendimų priėmimo 
procedūra būtų paparastesnė už Nicos sutartyje nustatytą sistemą. 

 
(2) Iš tiesų, buvo patvirtinta Konvento pasiūlyta dvigubos daugumos sistema, o ne nustatytų 

balsų sistema. Taip pat galima teigti, kad nepaisant to, jog buvo padidintos Konvento 
siūlomos ribos (55 proc. valstybių vietoj 50 proc. ir 65 proc. gyventojų vietoj 60 proc.), 
naujoji sistema sprendimų priėmimą padaro lengvesnį, turint mintyje tai, kad pagal 
nustatytų balsų sistemą daugeliu atvejų reikėdavo daug aukštesnės atstovavimo 
gyventojams ribos, kad sprendimas būtų priimtas ir kad dėl reikalavimo, jog 
blokuojančiai mažumai sudaryti riekia ne mažiau kaip keturių valstybių, daugeliu atvejų 
žymiai sumažės 65 proc. riba2. 

                                                 
1 Nors Europos Vadovų Tarybai suteikus „avarinio stabdžio“ vaidmenį kai kurių su socialine apsauga ir teismų 
bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusių sprendimų atžvilgiu, nors ir tiesiogiai nevykdydama teisės aktų 
priėmimo funkcijų (nedalyvauja priimant teisiškai įpareigojančius aktus), ji, turėdama beveik lemiamą balsą, gali 
įsitraukti į teisės aktų priėmimo procedūros eigą, – žr. toliau 9.1 dalies 5 punktą ir 9.2 dalies 7 punktą. 
2 Tai, kad TVK įtraukė reikalavimą, jog mažiausiai keturios valstybės narės turi balsuoti dėl pasiūlymo, kad būyų 
sudaryta blokuojanti mažuma, reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis sprendimas gali būti priimtas pritariant daug 
mažiau negu 62 proc. gyventojų – tokia atstovavimo gyventojams kriterijaus riba buvo nustatyta Nicos sutartyje: 
todėl sprendimas, kuriam prieštarautų, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija ir Italija vis tiek būtų priimtas, nors jo 
siūlytojai atstovautų maždaug 55 proc. gyventojų, nes trijų valstybių neužtenka sudaryti blokuojančią mažumą, nors 
jos trise atstovauja šiek tiek mažiau kaip 45 proc. Sąjungos gyventojų (pagal dabartinių 25 valstybių narių gyventojų 
skaičių). Be to, reikia turėti mintyje tai, kad dėl įvairių galimų kombinacijų tam, kad būtų surinktas kvalifikuotai 
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(3) Tačiau sistemos raidos pažanga skaidrumo ir aiškumo atžvilgiu toli gražu nėra 

patenkinama. Tiesa, dvigubos daugumos logiką daug lengviau suprasti, negu visus 
nustatytų balsų skaičiavimus; tačiau yra pavojus, kad piliečiams gali pasirodyti, jog 
ribos nustatytos pernelyg savavališkai; ypač dėl papildomai įtrauktų kriterijų labai 
sumenkinami sistemos supaprastinimo ir jos padarymo suprantamesne pasiekimai1.  

 
(4) Galima tik apgailestauti, kad buvo atsisakyta Konvente pasiekto kompromiso, ir reikia 

priminti, kad ieškodamos išeities, kurią galiausiai rado, valstybės narės labai aršiai 
kovojo, o jų ginčų objektas ne visada buvo aiškus: skaičiavimas, kiek procentų daugiau 
ar mažiau turės įtakos kiekvienos valstybės narės sąlyginiam svoriui balsų sistemoje 
nustelbė faktą, kad diskutuojama dėl politinių realijų ir kad valstybių narių koalicijos 
yra kintamoss bei atsitiktinės – kiek kartų priimant sprendimą šalys pasidalijo į 
„didžiąsias šalis” ir „mažąsias šalis”? Dažnai tokiomis pačiomis priemonėmis tuo pat 
metu būdavo siekiama prieštaringų tikslų, pavyzdžiui, išsaugoti savo galimybę blokuoti 
sprendimą kartuneleidžiant blokuoti kitiems… Reikia pažymėti, jog visa ši diskusija 
vyko pamirštant, kad galiausiai Bendrijos derybos vyksta taip, kad labai retai prieinama 
iki balsavimo. Kokios bebūtų politinės realijos, Parlamentas gali sutikti su valstybių ir 
vyriausybių pasiektu susitarimu, nors jis dėl to ir apgailestauja. 

 
(5) Koks bebūtų sprendimų priėmimo metodas, svarbu, kad būtų įmanoma jį taikyti. Todėl 

labai svarbus yra balsavimo kvalifikuota dauguma taikymo srities klausimas. Šiuo 
atžvilgiu Konstitucijoje padaryta didelė pažanga: išskirti 45 nauji atvejai įvairiose 
srityse, kada balsuojama kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau vienbalsiškumo 
reikalaujama 70 atvejų (žr. IV priedą). Nors apskritai galima teigti, kad padaryta 
teigiama pažanga, tačiau belieka tik apgailestauti, kad kai kuriose srityse galima buvo 
pažengti dar toliau arba kad kai kurių pasiūlymų, kuriuos nuodugniai apsvarsčius 

                                                                                                                                                             
daugumai reikalingas balsų skaičius, daugeliu atvejų atstovavimo gyventojams procentinė dalis būdavo žymiai 
aukštesnė.  
Kita vertus, reikia tikėtis, kad valstybių narių skaičiaus ribos padidinimas praktiškai neturės žymios neigiamos 
įtakos. 55 proc. vietoj 50 proc. reiškia, kad ir 25 valstybių Sąjungoje reikia 14 valstybių narių vietoj 13. Ir 
atvirkščiai, blokuojančią mažumą bus 12 vietoj 13 valstybių narių. Praktiškai galimybė, kad dėl šio padidinimo 
padaugės blokavimo atvejų, yra nedidelė. Praktiškai sprendimai niekada nepriimami valstybėms narėms pasidalijus į 
dvi priešiškas beveik vienodo dydžio grupes. Kalbant apie TVK išreikštą papildomą reikalavimą, kad daugumą 
sudarytų mažiausiai 15 valstybių narių, reikia pabrėžti, kad jis nėra labai svarbus, jei Sąjungą sudaro 27 valstybės 
narės, o greičiausiai tiek narių ir bus 2009 m., kai įsigalios naujoji sistema (27 valstybių Sąjungoje 55 proc. 
valstybių vis tiek sudarys 15 valstybių). 
1 Reikia priminti, kad be dviejų tekste minimų koreguojamųjų kriterijų (minimalus blokuojančią mažumą sudaryti 
reikalingas valstybių skaičius (4) ir minimalus sprendimui priimti reikalingas valstybių skaičius (15)), TVK susitarė 
dėl tam tikro peržiūrėto Janinos (Ioannina) kompromiso dėl pereinamojo laikotarpio:jei Tarybos nariai, 
atstovaujantys ne mažiau kaip 3/4 valstybių narių ar gyventojų, reikalingų blokuoti sprendimą, pareiškia, kad 
prieštarauja, jog kvalifikuota dauguma būtų priimtas sprendimas Taryboje, Taryba tęs diskusijas ta tema, kad per 
priimtiną laiką pasiektų bendresnį susitarimą. Šis susitarimas oficialiai įformintas Europos Vadovų Tarybos 
priimtame sprendimo projekte. Šis sprendimas galios mažiausiai iki 2014 m., kada Europos Vadovų Taryba galės jį 
atšaukti. 
Be to, reikia taip pat priminti, kad Konstitucijoje numatyta, jog tais atvejais, kai nereikalaujama Komisijos 
iniciatyva arba kai sprendimas nepriimamas Užsienio reikalų ministro iniciatyva, kvalifikuota dauguma yra 
sustiprinama: 72 proc. valstybių narių (vietoj Konvento siūlytų 2/3), atstovaujančių nemažiau kaip 65 proc. 
gyventojų (vietoj Konvento siūlytų 60 proc.). 
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Konvente pasiektas bendras sutarimas, atžvilgiu TVK žengė žingsnį atgal (ryškiausias 
pavyzdys yra daugiametis finansinis planas). 

 
(6) Kitas žymus Konstitucijos patobulinimas skaidrumo linkme yra reikalavimas, kad 

įvairios sudėties Tarybos posėdžiai būtų suskirstyti į dvi dalis priklausomai nuo to, ar 
Taryba posėdžiauja kaip teisės aktų leidybos institucija, ar ne, tam, kad kai Taryba 
priims sprendimus ar balsuos dėl teisės aktų, posėdžiai būtų vieši. Nors belieka tik 
apgailestauti, kad valstybės narės nepriėmė Parlamento aktyviai remto Konvento 
pasiūlymo įkurti tikrą savarankišką teisės aktų leidybos Tarybą, tačiau galima teigti, kad 
pagrindinis šio pasiūlymo aspektas – užtikrinti, kad Tarybos teisės aktų leidybos veikla 
būtų vieša ir skaidri – buvo išsaugotas. 

 
(7) Pagrindinė Tarybos formavimo ir darbo naujovė yra ta, kad įkuriama savarankiška 

Užsienio reikalų taryba, kuriai pirmininkaus Užsienio reikalų ministras. Ši Taryba ir 
Bendrųjų reikalų taryba yra vienintelės Konstitucijoje numatytos tarybos; Konstitucijoje 
taip pat numatyta, kad dėl kitų tarybų įkūrimo kvalifikuota balsų dauguma spręs 
Europos Vadovų Taryba. Stengiantis pakeisti dabartinę pirmininkavimo Tarybai 
rotacijos sistemą, siekiant kad jos darbas būtų aiškesnis, nuoseklesnis ir tęstinis, 
pasiekta ne itin žymių rezultatų. Valstybės narės nukrypo nuo Konvento pasiūlymo ir 
galiausiai patvirtino lygios rotacijos principą sistemos, pagrįstos pirmininkaujančiomis 
grupėmis, nustatytomis Europos Vadovų Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtu 
sprendimu, viduje. Kol kas neįmanoma iš anksto numatyti, kokia bus reali to nauda.  

 
6.4. Komisija 
 

(1) Kitas su institucijomis susijęs klausimas, dėl kurio buvo labai daug diskutuojama 
Konvente ir Tarpvyriausybinėje konferencijoje – Komisijos sudėtis. Galiausiai priimtu 
sprendimu, kurio įgyvendinimas atidėtas, nukrypta nuo Konvento pasiūlymo, tačiau jis 
atitinka politines realijas ir vertintinas veikiau kaip teigiamas: jis tenkina naujų 
valstybių narių siekį turėti atstovų Komisijoje pirmaisiais metais po įstojimo ateityje 
(2014) numatant būtiną Komisijos narių skaičiaus sumažinimą (iki dviejų trečdalių 
valstybių narių, o tai reiškia, kad net 27 valstybių Sąjungoje bus sumažintas dabartinis 
Komisijos narių skaičius). Ši išeitis pagrįsta valstybių narių lygybę užtikrinančia 
rotacijos sistema sudaro galimybę turėti priimtino dydžio Komisiją. Laikotarpis, per 
kurį kiekviena valstybė narė neskirs Komisijos nario, pasikartoja vieną kartą kas tris 
kadencijas. 

 
(2) Konstitucijoje padaryta pažanga skiriant Komisijos Pirmininką – nuo šiol jį rinks 

Parlamentas Europos Vadovų Tarybos, priimančios sprendimą kvalifikuota dauguma, 
siūlymu. Tai yra dar vienas žingsnis Komisijos politinio teisėtumo link, ypač todėl, kad 
Europos Vadovų Taryba privalo atsižvelgti į rinkimus Europos Parlamente. Paskui 
Europos Parlamentas balsavimu turi kaip kolegiją patvirtinti Komisiją, Pirmininką, 
pagal specialią procedūrą (žr. toliau) paskirtą Užsienio reikalų ministrą ir Tarybos su 
paskirtuoju Pirmininku atrinktus Komisijos narius1. 

                                                 
1 Galima pažymėti, kad TVK priėmė Konvento pasiūlymą, kuriuo buvo siekiama, kad kiekvienos valstybės narės 
vyriausybė pateiktų sąrašą, kuriame būtų trys pavardės, iš kurio Pirmininkas išrinktų atitinkamos valstybės narės 
siūlomą Komisijos narį. Apgailestautina, jog TVK nepriėmė Komisijos pasiūlymo, kad įgaliojimų suteikimas 
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(3) Taip pat galima pažymėti, kad sustiprintas Komisijos Pirmininko vaidmuo, ypač 

nustatant Komisijos vidaus struktūrą, be to, ji įgyja teisę pareikalauti Komisijos nario 
atsistatydinimo, o padeda tai sustiprinti Komisijos veiklos efektyvumą. 

 
6.5. Užsienio reikalų ministras 
 

(1) Viena didžiausių su institucijomis susijusių naujovių Konstitucijoje yra Sąjungos 
Užsienio reikalų ministro pareigybės įsteigimas (suvienijamos į vieną pareigybę 
dabartinio Vyriausiojo BUSP įgaliotinio ir už išorės ryšius atsakingo Komisijos nario 
pareigybės) – tai atitinka tikslą užtikrinti visų Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą ir 
svarbą. Institucijų atžvilgiu jis eina dvejopas pareigas: jis yra atsakingas už Sąjungos 
bendros užsienio ir saugumo politikos vykdymą, todėl pirmininkauja Užsienio reikalų 
Tarybai, teikia pasiūlymus ir užtikrina, kad būtų vykdomi Tarybos sprendimai. Taip pat 
jis yra Komisijos Pirmininko pavaduotojas, šioje institucijoje atsakingas už išorės ryšius 
ir koordinuojantis visus Sąjungos išorės veiksmų aspektus. Jam padės Europos išorės 
veiksmų tarnyba, sudaryta iš Komisijos, Tarybos generalinio sekretoriato darbuotojų ir 
valstybių diplomatinių tarnybų, bei įkurta Tarybos sprendimu Europos Parlamentui 
pateikus nuomonę ir pritarus Komisijai. 

 
(2) Jis yra Komisijos narys, tačiau jo statusas specialus, išsiskiriantis jo paskyrimo 

procedūra ir atsistatydinimo galimybe: jį skiria Europos Vadovų Taryba spręsdama 
kvalifikuota dauguma ir pritarus Komisijos Pirmininkui. Jį gali atleisti Europos Vadovų 
Taryba pagal tą pačią procedūrą ir jis turi atsistatydinti, jei to pareikalauja Komisijos 
Pirmininkas. Jo, kaip Komisijos nario, paskyrimui taip pat turi pritarti Europos 
Parlamentas, balsuodamas dėl visos kolegijos paskyrimo ir jis turi kartu su kitais 
atsistatydinti, kai balsuojama dėl siūlymo pareikšti nepasitikėjimą.  

 
(3) Šios nuostatos iš esmės atitinka mintis, kurioms Europos Parlamentas pritarė jau nuo 

seniai: Ministras iš tiesų galės sustiprinti Europos Sąjungos veiksmų tarptautiniu 
lygmeniu nuoseklumą ir veiksmingumą, sudaryti palankias sąlygas atsirasti bendrai 
užsienio politikai, padaryti aiškesnį Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje, suteikiant jai 
„pavidalą“. Trejopa Ministro politinė atskaitomybė – Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijos Pirmininkui – yra teigiamas dalykas. Tačiau vis dar galimi konfliktai tarp 
Ministro ir Komisijos Pirmininko arba Europos Vadovų Tarybos, o dėl savo mišraus 
statuso jis gali patekti į lojalumo konfliktą su Taryba ir Komisija. 

 
6.6. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
 

Konstitucija taip pat sustiprina Europos Sąjungos jurisdikcijos, vadinamos Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismu, vaidmenį. Jį sudaro Teisingumo Teismas, Pirmosios 
instancijos teismas ir galimi specialūs teismai, kurie gali būti įsteigti pagal europinį 
įstatymą1

. Didelių Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo sudėties bei darbo 
                                                                                                                                                             
Komisijai būtų baigtas svarbią simbolinę politinę reikšmę turinčiu Europos Parlamento balsavimu ir kad pridėjo dar 
vieną procedūros etapą, kuriuo Komisiją skiria Europos Vadovų Taryba, dėl jo spręsdama kvalifikuota dauguma. 
1 Kurį Komisijos siūlymu ir po konsultacijų su Teisingumo Teismu arba Teisingumo Teismo prašymu ir po 
konsultacijų su Komisija patvirtina Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisės aktų leidybos procedūrą.  
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organizavimo pakeitimų nėra, tačiau į teisėjų ir generalinių advokatų skyrimo procedūrą 
buvo įtrauktas išankstinis etapas: prieš valstybėms narėms skiriant kandidatus į pareigas 
komitete, įpareigotame patikrinti, ar kandidatai tinka eiti savo pareigas, vyks vyriausybių 
nurodytų kandidatų klausymai.  

 
Nuo šiol bus atliekama Europos Vadovų Tarybos ir agentūrų priimta teisės aktų teisminė 
teisėtumo kontrolė. Fiziniams ir juridiniams asmenims sudaromos palankesnės 
reglamentuojančiais teisės aktais susijusių ieškinių pateikimo sąlygos. Taps visiškai 
įmanoma pateikti teismui ieškinį dėl teisės aktų, priimtų teismų bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo srityje, išskyrus policijos veiksmų 
teisėtumo ir proporcingumo kontrolę, valstybių narių įsipareigojimų viešosios tvarkos 
palaikymo ir vidaus saugumo užtikrinimo srityse vykdymą. Galiausiai, jei dėl teisės aktų, 
priimtų išorės ir bendro saugumo politikos srityje, tokių ieškinių pateikti negalima, Teismas 
tiek turi kompetencijos pareikšti savo nuomonę dėl europinių sprendimų, kuriais fiziniams ir 
juridiniams asmenims numatomos ribojamosios priemonės. 
 

6.7. Kitos konsultacinį vaidmenį turinčios institucijos ir organai 
 

(1) Su Europos centriniu banku (kuriam suteikiamas Europos Sąjungos institucijos statusas) 
ir Audito Rūmais susijusios nuostatos beveik nepakito. Vis dėlto pažymėtina, kad 
Taryba Banko vykdomosios valdybos narius skirs spręsdama kvalifikuota balsų 
dauguma, o ne vienbalsiai. 

 
(2) Regionų komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atžvilgiu beveik nėra 

jokių pasikeitimų. Vis dėlto pažymėtinas, kad Regionų komitetas įgyja teisę pateikti 
ieškinį dėl subsidiarumo principo pažeidimo teisės aktuose, kuriuos tvirtinant, pagal 
Konstituciją, numatyta su juo pasikonsultuoti. 

 
* * * 

 
Baigiant galima pažymėti, kad nepaisant kai kurių aspektų, apie kurių siūlomų pakeitimų 
veiksmingumą iš anksto negalima spręsti, Konstitucijoje pavyko aiškiau apibrėžti institucijų 
gebėjimus ir juos sustiprinti, išsaugant „bendrijos metodą“ ir institucijų pusiausvyrą, o tai turi 
padėti valdyti po plėtros susidariusią naują padėtį bei įtvirtinti savo pozicijas pasaulyje. 

 
 
7. Teisės aktai ir procedūros: nuoseklesnė, tikslesnė ir suprantamesnė sistema 
 
7.1. Konstitucijoje padaryta žymi pažanga sprendimų priėmimo procedūrų ir veiksmų priemonių 

paprastinimo bei racionalizavimo požiūriu. Veiksmingų procedūrų, jų demokratinio 
teisėtumo ir skaidrumo nauda yra akivaizdi. Netgi svarbu pakeisti terminiją, kad piliečiai 
geriau suprastų, kas, ką ir kaip sprendžia Europos Sąjungoje.  

 
7.2. Supaprastinta ir aiškesnė teisės priemonių tipologija: nustatytos šešių rūšių teisės priemonės: 

įstatymas, pagrindų įstatymas, reglamentas, sprendimas, rekomendacija ir nuomonė. Tai – 
paprasti ir aiškūs terminai. Prie šių kategorijų pridedamas būdvardis „europiniams“ 
piliečiams padės suprasti, apie ką kalbama, nes beveik visose valstybėse narėse vartojamoje 
terminijoje jie turi atitikmenis (įstatymas yra valstybės parlamento parengtas norminis teisės 
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aktas, o reglamentas – vykdomosios valdžios norminis teisės aktas). Taip bus panaikinta iki 
šiol vyravusi painiava ir terminijos netikslumai. 

 
7.3. Konstitucijoje nustatyta aiški teisės aktų hierarchija. Aiškiai apibrėžta, kad teisėkūros aktai 

yra viršesni už vykdomuosius teisės aktus. Komisija yra aiškiai pripažinta Europos 
vykdomąja valdžia, turinčia imtis reikiamų priemonių, kad Europoje būtų vykdomi 
teisėkūros aktai. Taryba tik išskirtiniais atvejais, jei tai aiškiai apibrėžta Konstitucijoje arba 
kai patikslinta teisėkūros aktuose pateikiant tinkamai pagrįstus argumentus, atliktų 
vykdomosios valdžios funkcijas. 

 
7.4. Naujai sukurta teisės aktų leidybos institucijos (Europos Parlamento ir Tarybos) Komisijai 

patikėtų deleguotų reglamentų kategorija padės siekti Europos Sąjungos veiksmų 
efektyvumo, nes padės teisės aktų leidimo institucijai išvengti techninių dalykų, kuriuos 
vykdomąją galią turinti institucija gali greičiau ir tinkamiau tvarkyti. Perleidus galias, yra 
būtinos teisės aktų leidybos valdžios kontrolės garantijos (panaudojus vadinamąjį grįžtamojo 
ryšio mechanizmą) ir užtikrinama Europos Parlamento bei Tarybos lygybė1

. 
 
7.5. Naujos teisės aktų leidybos procedūros: Konstitucijoje ypač pabrėžiama įprasta teisės aktų 

leidybos procedūra (atitinkanti dabartinę bendro sprendimo procedūrą), ir tai yra tobuliausia 
teisės aktų leidybos procedūra, o kitos procedūros yra išimtys, kurios turi būti aiškiai 
numatytos Konstitucijoje. Ši procedūra apibrėžiama Komisijos iniciatyva (išskyrus kai 
kurias laivės, saugumo ir teisingumo erdvės sritis, kur be jos apibrėžiant iniciatyvą 
dalyvauja vienas ketvirtadalis valstybių narių) ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro sprendimo procedūrą (kai kuriais ankstesnės bendro sprendimo procedūros 
pakeitimais kaip tik siekiama pabrėžti visišką šių dviejų institucijų lygiateisiškumą), Tarybai 
sprendžiant pagal kvalifikuotos daugumos principą. 

 
7.6. Buvo gerokai praplėsta įprastos teisės aktų leidybos procedūros taikymo sritis: 

penkiasdešimt naujų teisinių pagrindų (pasiektas bendras 87 teisinių pagrindų skaičius), iš 
kurių kai kurie yra nepaprastai svarbūs, pavyzdžiui, susiję su laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdve, žemės ūkio ir žuvininkystės politika, Europos mokslinių tyrimų erdve arba vykdymo 
kompetencijos apibrėžimu (kurią iki šiol reglamentavo „pagrindų sprendimas dėl 
komitologijos“ arba kartu su dabartiniu Finansiniu reglamentu (žr. II priedą)). Taryba šiose 
srityse nebegali spręsti viena, o tik kartu su Parlamentu. 

 
7.7. Specialių teisės aktų leidybos atvejų, kuriais viena institucija priima teisės aktą dalyvaujant 

kitai institucijai, kalbant apie atvejus nuo pritarimo iki tiesiog nuomonės pateikimo, dar, 
deja, yra per daug, o kai kuriais atvejais atrodo, kad tokia procedūra pasirinkimų esmė 
tarpvyriausybinės konferencijos derybų metu padarytos nuolaidos. Galima suskaičiuoti 3 
atvejus, kai Europos Parlamentas priima teisės aktus, gavęs Tarybos pritarimą2

. Tačiau yra 

                                                 
1 Kiekviena iš dviejų biudžeto institucijų bet kada gali panaikinti sprendimą dėl galių perleidimo. Be to, Komisijos 
numatytas perleistas reglamentas gali įsigalioti tik tada, jei per įstatyme ar pagrindų įstatyme galioms perleisti 
numatytą terminą nei viena iš dviejų institucijų tam nepaprieštarauja.  
2 Įstatymas, kuriuo nustatomas Europos Parlamento narių statutas, Europos ombudsmeno statutas ir apibrėžiama 
tyrimo teisės vykdomoji tvarka (kuriai taip pat turi pritarti Komisija). Žr. III priedą.  
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28 atvejai, kai Taryba priima įstatymus gavusi Parlamento pritarimą1
. Metinio biudžeto 

įstatymas priimamas pagal specialią bendro Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
procedūrą (žr. toliau 8 dalį). 

 
7.8. Nepaisant išimčių, Konstitucijoje Europos teisės aktų veiksmingumo ir demokratinio 

teisėtumo požiūriu neginčijamai buvo padaryta akivaizdi pažanga. Taryboje išplėtus 
balsavimo pagal kvalifikuotos daugumos principą procedūros taikymą ir pradėjus taikyti 
reikalavimą, kad sprendimas nebūtų priimtas, kol negauta Europos Parlamento pritarimo 
(pavyzdžiui, dėl susitarimų, kuriais įgyvendinama bendra prekybos politika), be šios 
pažangos padaryta panaši pažanga priimant Europos Sąjungos sudaromus tarptautinius 
susitarimus.  

 
 
8. Europos Sąjungos finansai 
 
8.1. Vienas iš tik Konvente ir tarpvyriausybinėje konferencijoje daug diskusijų sukėlusių 

klausimų buvo Europos Sąjungos finansų sistemos reforma, o tiksliau – biudžeto procedūra. 
Reikėjo įteisinti sistemą, kuri ateityje padėtų tinkamai, skaidriai ir demokratiškai finansuoti 
Europos Sąjungos veiklą ir ypač leisti Europos Parlamentui sustiprinti savo, kaip vienos ir 
biudžeto valdymo institucijų, vaidmenį suteikiant jam sprendžiamojo balso teisę dėl viso 
Europos Sąjungos biudžeto, įskaitant išlaidas, iki šiol priskiriamas „privalomųjų“ išlaidų 
kategorijai, pavyzdžiui, išlaidų, susijusių su bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos 
sritimis. Galutinį, nors, apskritai paėmus, teigiamą rezultatą kita linkme pakeitė 
tarpvyriausybinė konferencija, kuri tik iš dalies ėmėsi Konvento pasiūlymais. 

 
8.2. Konventas pasiūlė paprastą subalansuotą trijų „lygių“ modelį: 

 
- Taryba ir toliau vienbalsiai spręstų (vėliau – pagal savo atitinkamas konstitucines taisykles 

valstybėms narėms išreiškiant savo pritarimą) dėl visų esminių aspektų ir nuosavų išteklių 
ribų2  

 
- Europos Parlamentas ir Taryba kartu spręstų dėl finansinių perspektyvų, kurios būtų 

konstituciškai įteisintos kaip daugiametis finansinis planas (Taryba spręstų pagal 
kvalifikuotos daugumos principą pradedant pirmuoju finansiniu planu įsigaliojus 
Konstitucijai), 

 
- šios dvi institucijos spręstų dėl metinio biudžeto: po pirmojo svarstymo kiekvienoje 

institucijoje, kuris galėtų baigtis taikinimo komiteto sukvietimu, Parlamentas nesutarimo 
atveju turėtų sprendžiamojo balso teisę, jei šiam sprendimui pritartų labai didelė jo narių 
dalis. Priešingu atveju nusvertų Tarybos pozicija.  

 

                                                 
1 22 iš šių atvejų Taryba sprendžia vienbalsiai (5 atvejais gavusi Europos Parlamento pritarimą, 17 – tiesiog jo 
nuomonę). 6 atvejais ji sprendžia pagal kvalifikuotos daugumos principą (1 atveju gavusi Europos Parlamento 
pritarimą, 5 – tiesiog jo nuomonę). Žr. III priedą. 
2 Konstitucijoje numatytas Tarybos įstatymas, dėl kurio Parlamentas teturi pateikti savo nuomonę. Tačiau 
Konventas siūlė, kad nuosavųjų išteklių sistemos įdiegimo priemonės būtų priimamos Tarybos įstatymu pagal 
kvalifikuotos daugumos principą, pritarus Parlamentui.   
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8.3. Tai reiškia, kad valstybių narių vaidmuo ir toliau būtų svarbiausias apibrėžiant ES išteklių 
kiekį ir pobūdį, kad abi biudžeto valdymo institucijos turėtų susitarti dėl išlaidų planavimo ir 
kad nepasiekus sutarimo dėl metinio biudžeto, Europos Parlamentas dėl visų išlaidų turėtų 
sprendžiamojo balso teisę (panaikintas skirstymas į privalomąsias ir neprivalomąsias 
išlaidas), visada atsižvelgiant į finansinio plano ribas. Patirtis rodo, kad abi institucijos taip 
buvo skatinamos susitarti.  

 
8.4. Nemažai valstybių narių išsakė abejonių dėl šios suderintos sistemos ir per tarpvyriausybinę 

konferenciją nuolat buvo teikiama pasiūlymų, kėlusių rimtą grėsmę dabartinėms Europos 
Parlamento galioms šioje srityje ir buvo rizikuojama sugriauti finansų demokratiją ES. 
Europos Parlamento atstovų ir pirmininkaujančios Italijos bei Airijos atstovų pastangomis 
buvo rastas kompromisas, padedantis apsaugoti Parlamento teises šioje srityje: 

 
- buvo priimti Konvento pasiūlymai dėl nuosavų išteklių,  
 
- finansinį planą tvirtins abi institucijos, bet Taryba spręs vienbalsiai iki tol, kol Europos 

Vadovų Taryba vienbalsiai nuspręs, kad Taryba gali priimti sprendimą pagal kvalifikuotos 
daugumos principą, 

 
- metinį biudžetą taip pat kartu turi tvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba, bet nesutarimo 

atveju procedūrą reikia pradėti iš naujo, o Komisija turi pateikti naują biudžeto projektą.  
 
8.5. Šiuo sprendimu apsaugomos esminės Europos Parlamento biudžeto galios. Jam suteikiama 

sprendžiamojo balso teisė dėl viso biudžeto, nes panaikinamas suskirstymas į privalomąsias 
ir neprivalomąsias išlaidas. Tačiau paliekamas vienbalsiškumo reikalavimas tvirtinant 
daugiametį finansinį planą gerokai apsunkina būsimas derybas šioje srityje ir mažiau skatina 
institucijas susitarti dėl biudžeto, o tuo buvo pagrįstas Konvento pasiūlymas. 

 
 
9. Atskirų sektorių politikos pažanga 
 

Iš 322 straipsnių sudaryta III Konstitucijos dalis apie „Europos Sąjungos politikos sritis ir 
funkcionavimą“ pateikiamos pati didžiausia. Joje yra beveik visos dabartinių sutarčių 
nuostatos dėl sektorių politikos sričių apibrėžimo ir įgyvendinimo, o ypač teisiniai Europos 
Sąjungos veiklos kiekvienoje srityje pagrindai. Galima manyti, kad daugelis šių nuostatų 
galėjo būti supaprastintos arba pataisytos atsižvelgiant į pasikeitimus, atsiradusius nuo jų 
sudarymo. Bet tiesa yra ta, kad Europos Vadovų Tarybos suteikti įgaliojimai Konventui 
neleido atlikti nuoseklios šių nuostatų peržiūros. 
 
Taigi III dalyje padaryti pakeitimai iš esmės yra Konstitucijos sutarties I dalies sprendimų dėl 
„ramsčių“ sistemos panaikinimo, Europos Sąjungos kompetencijos sričių, institucijų, 
sprendimų priėmimo procedūrų ir teisinių priemonių padarinys.  Todėl išskyrus laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvės (iš esmės buvęs „III-asis ramstis“), išorės ryšių, ypač bendros 
užsienio ir saugumo politikos sritis, kuriose buvo padaryta svarbiausių pakeitimų, su kitomis 
sektorių politikos sritimis susiję pakeitimai daugiausiai apima taikomas procedūras ir teisinių 
pagrindų paskirstymą atsižvelgiant į tai, ar dokumentas yra susijęs, ar nesusijęs su teisės aktų 
leidyba. Atsižvelgiant į teigiamą pirmiau nagrinėtų pakeitimų pobūdį, tai savaime gali būti 
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Europos Sąjungos efektyvumo, demokratinio teisėtumo ir skaidrumo garantas. Be to, 
pažymėtina, kad įtrauktas naujas pirminis skyrius, apimantis visoms politikos sritims 
taikomas „horizontaliąsias sąlygas“. Siekdami suprasti, ar minėti pakeitimai sudaro ES 
galimybę efektyviau ir demokratiškiau veikti atitinkamose srityse, apžvelgsime pagrindinius 
šių pakeitimų aspektus.   

 
9.1. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė 
 

(1) Kalbant apie vidaus politiką, Konstitucija daugiausia naujovių sukuriama būtent laisvės, 
saugumo ir teisingumo srityje, pavyzdžiui, panaikinama ramsčių sistema, o teismų 
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose bei policijos bendradarbiavimas (tai iki šiol 
priklausė „trečiajam ramsčiui“) priskiriamas Bendrijos sistemai, išplečiant įprastos 
teisės aktų leidybos procedūros ir balsavimo pagal kvalifikuotos daugumos principą 
taikymo sritis1

. Tačiau ir toliau išlieka speciali tvarka institucijų požiūriu: Europos 
Vadovų Taryba apibrėžia (susitarimo pagrindu) teisės aktų leidybos ir veiksmų 
planavimo strategines gaires, o Europos Parlamentas nedalyvauja šioje veikloje. Teismų 
bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimo srityje teisės 
aktų iniciatyvos suteikiama teisė Komisijai ir vienai ketvirtajai valstybių narių (o nebe 
vienai valstybei, kaip iki šiol). Sustiprintas valstybių parlamentų vaidmuo, ypač 
subsidiarumo principo laikymosi kontrolės klausimu (viena ketvirtoji, o ne viena trečioji 
valstybių parlamentų gali nuspręsti, ar taikyti išankstinio įspėjimo priemones). 

 
(2) Šios srities politikos tikslai yra aiškesni, išsamiau apibrėžti, o Europos Sąjungos 

veiksmai yra aiškiai susieti su pagrindinėmis teisėmis. Teisė į teisingumą įtvirtinta kaip 
bendrasis tikslas. Įvairių sistemų tarpusavio pripažinimas ir teisės aktų derinimas 
pripažinti kaip dvi lygiagrečios politikos sričių įgyvendinimo priemonės.  

 
Prieglobsčio ir imigracijos, pasienio kontrolės ir vizų politikos sritys pripažintos 
bendrosiomis ES politikos sritimis, kurias reguliuoja solidarumo ir lygiateisio valstybių 
narių pasidalijimo atsakomybe principai. 

 
Konstitucijoje padaryta žymi pažanga teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose ir 
teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose bei policijos bendradarbiavimo srityje, 
ypač pradėjus taikyti įprastą teisės aktų leidybos procedūrą. 

 
(3) Taigi teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose procedūra taikoma visais 

tarpvalstybinės įtakos turinčiais atvejais ir yra pagrįsta teismų bei ne teismų priimtų 
sprendimų tarpusavio pripažinimu, galimų teisės aktų derinimo priemonių atvejais 
taikant įprastą teisės aktų leidybos procedūrą, išskyrus šeimos teisės sritį, kurioje 
sprendžiama pagal vieningumo principą (Tarybos įstatymas, o Europos Parlamentas 
tiesiog pateikia savo nuomonę). Tačiau Taryba vieningai gali nuspręsti išplėsti įprastos 
teisės aktų leidybos procedūros taikymo sritį apimant kai kuriuos šeimos teisės 
aspektus, turinčius tarpvalstybinę svarbą. 

 

                                                 
1 Konstitucija nekeičia ypatingos Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos padėties laisvės, saugumo ir teisingumo 
srityje, apibrėžtos daugelyje esamų protokolų, kuri buvo patvirtinta naujajame Konstitucijos tekste.  
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(4) Teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities didžiausia naujovė yra ta, kad 
siekiant suderinti teisės aktus tiek procesinių klausimų (būtiniausios nutarimų bei 
teismų nuosprendžių tarpusavio pripažinimo ir kt. taisyklės), tiek materialinės 
baudžiamosios teisės požiūriu, numatyta taikyti įprastą teisės aktų leidybos procedūrą 
(pagal kvalifikuotos daugumos principą): būtiniausios kai kurių sunkių, tarpvalstybinių 
padarinių turinčių nusikaltimų, išvardintų Konstitucijoje, ir sankcijų taisyklės. 
Konstitucijoje net numatyta, kad Taryba spręsdama pagal vieningumo principą, gali 
įvardyti kitas baudžiamosios procedūros ir nusikalstamumo sritis, kuriose gali būti 
taikoma įprasta teisės aktų leidybos procedūra.  

 
Kai kurios valstybės narės tam stipriai priešinosi, nepaisant garantijos, kad Europos šių 
sričių teisės aktuose turi būti gerbiami pagrindiniai valstybių narių teismų sistemų 
aspektai. Todėl, kad būtų pasiektas susitarimas, tarpvyriausybinė konferencija numatė 
„avarinio stabdžio“ mechanizmą, kuris leidžia sunkumų šioje srityje turinčioms 
valstybėms suteikti reikiamas garantijas visiškai nesustabdant tolesnių įvykių tėkmės: 
jei kuri valstybė narė mano, kad pasiūlytas teisės aktas pažeidžia „jos teismų sistemos 
pagrindinius aspektus“, ji gali paprašyti, kad klausimas būtų perduotas Europos Vadovų 
Tarybai. Kad procedūra nenutrūktų, Europos Vadovų Taryba gali per keturis mėnesius 
perduoti klausimą svarstyti Tarybai arba paprašyti Komisiją ar iniciatyvos autorių 
valstybių narių grupę pateikti naują pasiūlymą dėl teisės akto. Jei per keturis mėnesius 
Europos Vadovų Taryba nepriima pirmiau minėto sprendimo arba jei jos prašoma 
naujoji teisės aktų leidybos procedūra nesibaigia per dvylika mėnesių, automatiškai 
taikoma šioje srityje numatyta glaudesnio bendradarbiavimo procedūra, jei to 
pageidauja viena trečioji valstybių narių. 

 
(5) Europos Parlamentas taip pat gali džiaugtis, kad tarpvyriausybinė konferencija, 

nepaisant aktyvaus daugelio delegacijų pasipriešinimo, patenkino Konvento pasiūlymą 
įsteigti Europos prokuroro pareigybę, jis turės kovoti su pažeidimais, kuriais kenkiama 
ES finansiniams interesams, ir galės pareikšti ieškinį juos padariusiems asmenims. 
Tačiau Konstitucijoje numatyta, europinis įstatymas, kuriuo ji įsteigiama bus 
tvirtinamas pagal vienbalsiškumo principą gavus Europos Parlamento pritarimą. Tačiau 
„jungties“ (pranc. passerelles) sąlyga numatoma galimybė suteikti įgaliojimus Europos 
Prokuratūrai kovos su sunkiu tarpvalstybinio lygmens nusikalstamumu srityje, jei 
Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, vienbalsiai dėl to priima europinį 
sprendimą. 

 
(6) Be to policijos bendradarbiavimo srityje taip pat pradedama taikyti įprasta teisės aktų 

leidybos procedūra, net jei vienbalsiškumo principą ir toliau privaloma taikyti 
operatyvinio bendradarbiavimo bei atitinkamų vienos valstybės institucijų veiksmų 
kitos valstybės narės teritorijoje atvejais. 

 
9.2. Kitos vidaus politikos sritys 
 

(1) Be įvestų kelių naujai sukurtų teisinių pagrindų, susijusių su keliomis naujomis ar 
aiškiau apibrėžtomis (I dalyje) kompetencijos sritimis, Konstitucijos kitose sektorių 
politikos srityse įvesti pakeitimai daugiausia yra bendro sprendimo procedūros (ir kartu 
balsavimo pagal kvalifikuotos daugumos principą) įtvirtinimo kaip įprastinės teisės aktų 
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leidybos procedūros ir „paskirstymo“ tarp naujai apibrėžtų teisėkūros teisės aktų ir ne 
teisės aktų leidybos dokumentų padariniai. 

 
(2) Svarbiausi pakeitimai buvo padaryti žemės ūkio politikos ir žuvininkystės politikos 

srityse. Įprastinė teisės aktų leidybos procedūra bus taikoma tvirtinant teisės aktus, 
kuriais nustatomos bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taisyklės ir kitos nuostatos, 
būtinos siekiant bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslų (šiuo metu su 
Europos Parlamentu tik konsultuojamasi). Tai reiškia, kad dėl pagrindinių bendrų žemės 
ūkio ir žuvininkystės politikos sričių aspektų taip pat spręs ir Europos Parlamentas, o ne 
vien tik Žemės ūkio ministrai. Tačiau kainų, mokesčių, paramos ir kiekybinių 
apribojimų nustatymą bei žvejybos galimybes reglamentuoja ne teisėkūros aktai, o 
Tarybos sudaryti Europos reglamentai arba sprendimai. 

 
(3) Į mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo politiką įtraukiamas naujas aspektas – 

kosmoso politika. Pagrindų programa mokslinių tyrimų srityje – nuo šiol Europos 
įstatymas – bus tvirtinama pagal kvalifikuotos daugumos principą. Priimant pagal 
įprastą teisės aktų leidybos procedūrą tvirtinamus įstatymus bus sukurta Europos 
mokslinių tyrimų erdvė, kurioje laisvai judės mokslininkai, mokslinės žinios ir 
technologijos. Priėmus įstatymą arba pagrindų įstatymą bus tvirtinama Europos 
kosmoso programa. Pabrėžiame, kad kai kuriais per TVK pateiktais pasiūlymais buvo 
išreikšta rimtų abejonių, ar Europos Parlamentas šioje srityje turėtų išsaugoti teisės aktų 
leidybos teisę. 

 
(4) Vienas iš naujojo energetikai skirto skyriaus tikslų – užtikrinti energetikos rinkos 

funkcionavimą ir energijos tiekimo saugą bei skatinti energetikos veiksmingumą ir 
plėtoti atsinaujinančių energijos rūšių plėtę. Tačiau TVK apribojo ES veiksmus, kuriais 
negalima paveikti valstybės narės teisės pačiai nustatyti savo energijos šaltinių 
eksploatavimo sąlygas, pasirinkti naudoti tam tikrą energijos šaltinį ir spręsti dėl 
bendros energijos tiekimo struktūros. Tačiau nors šioje srityje numatyta taikyti įprastą 
teisės aktų leidybos procedūrą ir balsavimą pagal kvalifikuotos daugumos principą, 
TVK nustatė, kad visos daugiausia su mokesčių klausimu susijusios priemonės 
tvirtinamos Tarybos įstatymu pagal vienbalsiškumo principą, pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu. 

 
(5) TVK visuomenės sveikatos srityje pažengė kiek toliau negu Konventas šalia kovos su 

„svarbiomis tarpvalstybinėmis nelaimėmis“ kaip vieną iš ES vykdomų pagalbinių 
veiksmų numatydama priežiūros, įspėjimo ir kovos su stipriai sveikatai kenkiančia 
tarpvalstybine grėsme mechanizmus. ES be kita ko taip pat turi parengti priemones, 
kuriomis nustatomi aukšti medicinos produktų kokybės ir saugumo standartai, taip pat 
su tabaku ir alkoholiu susijusias visuomenės apsaugos priemones. Pabrėžiame, kad 
Konstitucijoje nurodyta, jog ES veikia šioje srityje gerbdama valstybių narių 
atsakomybę dėl sveikatos politikos nustatymo, apimančią sveikatos priežiūros paslaugų 
ir gydymo valdymą bei joms skirtų lėšų paskirstymą.   

 
(6) Galima tik apgailestauti, kad galutiniame tekste neįtvirtinti svarbesni socialinės 

politikos pakeitimai, ypač susiję su kvalifikuotos daugumos principo taikymu (palyginti 
su dabartine padėtimi – jokių pasikeitimų). Tačiau būtų neteisinga teigti, kad 
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Konstitucija socialinių reikalų srityje žengtas žingsnis atgal. Priešingai, galima būtų 
paminėti keletą pažangos aspektų:  

 
- „visiškas užimtumas“ ir „socialinė pažanga“ pripažinti vieni iš įteisinant ES 

Konstituciją nustatytų tikslų, 
 
- III dalies pradžioje įtraukta horizontalaus pobūdžio „socialinė sąlyga“, pagal kurią ES, 

apibrėždama ir įgyvendinama visas politikos sritis, turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su „aukšto užimtumo lygio skatinimu“ ir „tinkamos socialinės apsaugos 
garantija“, „kova su socialine atskirtimi“ ir „aukšta švietimo, mokymosi ir žmogaus 
sveikatos apsaugos kokybe“, 

 
- sukuriama teisinė bazė, suteikianti bendrų ekonominių interesų paslaugų pripažinimo 

ir apsaugojimo galimybę,  
 
- I dalyje aiškiai pripažįstamas „socialinių partnerių“ ir ypač socialinio trišalio 

aukščiausio lygio susitikimo, skirto remti augimą ir užimtumą, vaidmuo skatinant 
socialinį dialogą. 

 
Nereikia pamiršti, kad įtraukus į Konstituciją Pagrindinių teisių chartiją, buvo visiškai 
pripažintos Bendrijos teisės sistemoje įtvirtintos socialinės teisės.  

 
(7) Taip pat pažymėtina, kad įprastinė teisės aktų leidybos procedūra bus taikoma 

socialinės apsaugos priemonių, susijusių su samdomų ir savisamdžių migrantų 
darbuotojų teisėmis į paslaugas, srityje. Tai bus susiję su kitu „avarinio stabdžio“ 
mechanizmu: jei kuri nors valstybė narė mano, kad šios priemonės galėtų paveikti „jos 
socialinės apsaugos sistemos pagrindinius aspektus, ypač taikymo sritį, išlaidas, jos 
finansinę struktūrą arba paveiktų finansinę pusiausvyrą“, ji gali paprašyti, kad 
klausimas būtų perduotas Europos Vadovų Tarybai (todėl sustabdoma teisės aktų 
leidybos procedūra). Kad procedūra nenutrūktų, Europos Vadovų Taryba per keturis 
mėnesius turi perduoti nagrinėti klausimą Tarybai arba paprašyti Komisiją pateikti 
naują pasiūlymą (tačiau Konstitucija nutyli, kokie būtų papadariniai Tarybos neveikimo 
atveju...). 

 
(8) Be to, galima pažymėti, kad Konstitucijoje nenumatyta jokių pakeitimų mokesčių 

srityje, kurioje sprendžiama pagal vienbalsiškumo principą: TVK nepatenkino net 
(nedaugelio) Konvento pasiūlymų taikyti įprastą teisės aktų leidybos procedūrą (kartu ir 
kvalifikuotos daugumos principą) administracijų bendradarbiavimo ir kovos su 
sukčiavimu bei neteisėtu mokesčių vengimu priemonių srityje (gavus vienbalsį Tarybos 
patvirtinimą, kad siūlomos priemonės yra susijusios su šiais klausimais). 

 
(9) Kita sritis, dėl kurios kilo daug diskusijų, bet kurioje buvo padaryta veikiau nežymių 

pakeitimų, yra ekonominis valdymas. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad ekonomikos ir 
užimtumo politikos sričių koordinavimas buvo pripažintas viena iš ES kompetencijai 
priklausančių sričių (TVK pakeitė Konvento tekstą pabrėždama, kad valstybės narės 
koordinuoja savo politikos sritis vadovaudamosi ES lygmeniu nustatyta tvarka) ir buvo 
sustiprintos su valstybėmis narėmis, kuriose įvestas euras, susijusios nuostatos: pvz., 
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prieš Tarybai pateikiant sprendimą dėl euro įvedimo naujose valstybėse narėse 
(pasiūlytas Komisijos), turi būti gauta valstybių narių, kuriose jau yra įvestas euras, 
kvalifikuotos daugumos rekomendacija.  

 
Eurogrupės darbo tvarka patikslinta pridedamame protokole. TVK taip pat patvirtino 
Deklaraciją dėl Stabilumo ir augimo pakto. Paktas, be kita ko, sukėlė audringas kai 
kurių delegacijų diskusijas, paskatinusias Konvento tekste padaryti kelis pakeitimus, 
kurie, pavyzdžiui, pasireiškė Komisijos siūlomo vaidmens dėl perviršinio deficito 
procedūros sumažinimu (Tarybos atitinkamai valstybei narei pateikiamos 
rekomendacijos turi būti patvirtintos vadovaujantis paprasta Komisijos rekomendacija, 
kaip dabar, o ne pasiūlymu, kaip siūlė Konventas).  

 
9.3. Bendra užsienio ir saugumo politika 
 

(1) Išorės ryšių srityje taip pat buvo padaryta esminių pakeitimų, bet daugiau instituciniu 
negu sprendimo procedūrų požiūriu. Turint mintyje Užsienio reikalų ministro 
pareigybės įkūrimą (žr. pirmiau pateiktą 6.5 punktą), suteikiant jam dviejų rūšių 
pareigas: institucines ir vadovo bendros užsienio ir saugumo politikos bei 
koordinatoriaus visų ES išorės ryšių, Konstitucijoje numatytas atskiras skyrius 
apimantis visus ES išorės veiksmų sektorius.   

 
Kalbant apie bendrą užsienio ir saugumo politiką, kuri iš esmės priklauso 
tarpvyriausybinės veiklos sričiai, ir kurioje svarbiausias vaidmuo tenka Europos 
Vadovų Tarybai, pasakytina, kad taikomas vienbalsiškumo principas, o kvalifikuotos 
daugumos principas – tik dėl Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos priimtų sprendimų 
(arba Europos Vadovų Tarybos prašymu Ministro pateiktų pasiūlymų) įgyvendinimo 
atvejais. Tačiau „avarinio stabdžio“ mechanizmas numatytas tuo atveju, jei kuri nors 
valstybė dėl „gyvybiškai svarbių politinių priežasčių“ nesutinka priimti sprendimą pagal 
kvalifikuotos daugumos principą. Nei Konvento pasiūlymai (ministro su Komisijos 
pagalba pateiktus pasiūlymus tvirtinti pagal kvalifikuotos daugumos principą), nei 
Tarybai pirmininkavusios Italijos atstovų pasiūlymai (visus ministro pasiūlymus tvirtinti 
pagal kvalifikuotos daugumos principą) nepajėgė įtikinti tam besipriešinančių valstybių 
narių. Apskritai, Europos Parlamentas, įgijo teisę būti informuojamas ir kad su juo būtų 
konsultuojamasi. Teisingumo Teismo įgaliojimai bendros užsienio ir saugumo politikos 
srityje yra riboti. Vis dėlto Konstitucijoje numatyta, kad Teismas yra atsakingas už 
Europos sprendimų, kuriais įvedamos individualiems asmenims skirtos ribojamosios 
priemonės, teisėtumo kontrolę. 

 
(2) Būtent specialioje bendros saugumo politikos srityje Konstitucija buvo padaryta 

pažanga, nes tarpvyriausybinė konferencija įtraukė dar žymesnius negu siūlė 
Konventas. 

 
Taip bendros gynybos perspektyva arba, bet kokiu atveju, bendros gynybos politikos, 
kurios principai jau buvo nustatyti Mastrichto sutartyje1, apibrėžimas tampa realesnis. 

                                                 
1 Reikalui esant, Europos Vadovų Taryba sprendimą sukurti bendrą gynybos sistemą priima vienbalsiai ir, be to, 
reikalingas visų valstybių narių pritarimas pagal jų konstitucines procedūras. 
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Bendroji gynybos politika ES suteikia operatyvinių gebėjimų, pagrįstų civilinėmis ir 
karinėmis priemonėmis. Pagrindinės naujovės šioje srityje yra: 

 
- „Petersbergo užduočių“1 tikslų atnaujinimas, 

 
- Europos ginklavimosi, mokslinių tyrimų ir karinių gebėjimų agentūros įsteigimas2, 

 
- Tarybos sprendimu pagal kvalifikuotos daugumos principą nuolatinio struktūrinio 

bendradarbiavimo gynybos srityje, kurį priimant dalyvautų valstybės narės, turinčios 
karinių gebėjimų ir politinį norą prie jo prisidėti, galimybė (pridedamame protokole 
apibrėžtos tokio struktūrinio bendradarbiavimo įgyvendinimo sąlygos), 

 
- valstybių narių privalomos pagalbos ir tarpusavio paramos visomis galimomis 

priemonėmis ginkluoto užpuolimo kurios nors valstybės narės teritorijoje atveju 
apibrėžimas pagal Jungtinių Tautų organizacijos chartiją ir atsižvelgiant į valstybių 
narių, priklausančių Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, įsipareigojimus. 
Konstitucijoje pabrėžiama, kad šis reikalavimas nedaro įtakos specifiniam kai kurių 
valstybių narių saugumo ir gynybos politikos pobūdžiui, o tai yra svarbus garantas 
paprastai neutralios politikos besilaikančioms šalims, 

 
- galimybė Tarybai patikėti grupei valstybių atlikti ES vertybių apsaugos misiją, 

 
- iš valstybių narių įnašų sudaryto karinėms išlaidoms kurios nepadengiamos iš ES 

biudžeto pradinio fondo. 
 

-  procedūros, kaip galima nedelsiant pasinaudoti ES lėšomis, apibrėžimas. 
 

(3) Konstitucijoje numatyta dar viena valstybių narių solidarumo sąlyga, pagal kurią kitos 
valstybės narės suteikia pagalbą valstybei narei, patyrusiai teroristų išpuolį ar stichinę 
nelaimę, jos prašymu. Šios solidarumo sąlygos taikymo tvarką savo sprendimu tvirtina 
Taryba, kai Komisija ir Ministras pateikia bendrą pasiūlymą. Taryba vienbalsiai 
sprendžia, ar šis sprendimas turi įtakos gynybai. Parlamentas apie tai informuojamas. 

 
(4) Taigi ši pažanga yra svarbi ir nekeičianti nei kai kurių valstybių narių saugumo ir 

gynybos politikos ypatumų, nei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai priklausančių 
valstybių narių įsipareigojimų. Dėl šių pokyčių nerizikuojama ES paversti agresyviu 
kariniu bloku, kaip, atrodo, kai kurie to baiminasi. Kai kurie asmenys, žinoma, norėtų 
tuo neapsiriboti, ypač kvalifikuotos daugumos principo požiūriu. Turint mintyje 
tarpvyriausybinį šios srities pobūdį ir tarpvyriausybinės konferencijos politinę 
atmosferą, galima teigti, kad galutinis rezultatas yra greičiau teigiamas. 

 
9.4. Kitos išorės ryšių sritys 

                                                 
1  Prie jau numatytų humanitarinių ir iškeldinimo, konfliktų prevencijos ir taikos palaikymo, kovinių pajėgų, krizių 
valdymo ir taikos atkurti misijų pridedamos nusiginklavimo, konsultavimo kariniais klausimais, stabilizavimo 
pasibaigus kofliktams, kovos su terorizmu, taip pat ir trečiųjų šalių teritorijose, misijos. 
2 Šios agentūros užduotis yra skatinti, kad būtų racionaliau panaudojami valstybių narių kariniai gebėjimai 
koordinuoti tyrimų gynybos technologijų srityje veiklą ir efektyviau paskirstyti.karinines išlaidas. 
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(1) Išorės ryšių srityje reikia pabrėžti teigiamus bendros prekybos politikos pokyčius. Buvo 

išplėsta prekybos paslaugomis ir intelektinės nuosavybės taikymo sritis. Sustiprintas 
Europos Parlamento vaidmuo: bendros prekybos politikos įgyvendinimo priemonėms 
parengti bus taikoma įprasta teisės aktų leidybos procedūra, jam nuolat bus pateikiami 
pranešimai apie tarptautinių susitarimų derybas, šiuos susitarimus bus galima sudaryti 
tik Parlamentui pritarus. Reikia pabrėžti Konstitucijoje patvirtintą „kultūrinio 
išskirtinumo“ sąvoką1

. 
 

(2) Galiausiai, humanitarinės pagalbos srityje Europos Parlamentas gali džiaugtis sukurtu 
specialiu teisiniu pagrindu, kuriam taikoma įprasta teisės aktų leidybos procedūra, ir 
numatoma įkurti savanorišką humanitarinės pagalbos tarnybą. 

 
 
10. Svarbūs lankstumo aspektai 
 
10.1 Kitas esminis klausimas buvo, ar naujoji konstitucinė bazė yra pakankamai lanksti, kad 

leistų ES prisitaikyti prie aplinkybių raidos ir spręsti ateityje galinčius iškilti iššūkius.  
 

Norėdami pateikti atsakymą į šį klausimą turime apsvarstyti du dalykus: pirma, dėl 
Konstitucijos peržiūros ir antra, dėl sistemos raidos galimybės Konstitucijos nustatytose 
ribose, neperžiūrint Konstitucijos. 

 
(1) Naujojoje sutartyje akivaizdžiai patobulinama peržiūros procedūrą: visų pirma, Europos 

Parlamentui suteikiama lygiavertė palyginti su valstybėmis narėmis ir Komisija, 
peržiūros iniciatyvos teisė. Konventas įteisinamas kaip atsakinga už pasirengimą 
peržiūrai instancija. Galima kalbėti apie pripažintą lemiamą Konvento vaidmenį 
rengiant Konstituciją ir nustatant tarpvyriausybinio metodo ribas. Europos Parlamentas 
pirmas pasiūlęs pasinaudoti Konvento metodu gali tik džiaugtis šiuo pasiekimu, kuris 
padės peržiūros procedūrą padaryti skaidresnę ir labiau demokratišką, bei užtikrinti 
didesnį jo veiksmingumą.  

 
Ypač teigiama yra tai, kad Tarybai nusprendus kviesti Konvento tuo atveju, kai tai 
nepateisinama dėl siūlomų pakeitimų apimties, reikalaujama, kad Europos Parlamentas 
tam pritartų.  

 
(2) Kad ir kaip gaila, bet peržiūros procedūros supaprastinimo požiūriu tarpvyriausybinė 

konferencija nepažengė taip toli, kaip tikėjosi Europos Parlamentas. Tekste numatyta 
supaprastinta antraštinės dalies dėl ES vidaus veiklos ir politikos nuostatų turinio 
peržiūros procedūra su sąlyga, kad ši peržiūra nepadidina ES suteiktų įgaliojimų, tačiau 
toks supaprastinimas tiesiog suteikia Europos Vadovų Tarybai galimybę apsieiti be 

                                                 
1  Konstitucijoje nurodyta, kad Taryba turi spręsti vienbalsiai dėl susitarimų kultūrinių bei vaizdo ir garso paslaugų 

srityje, kai jie gali pakenkti ES kultūrinei ir kalbinei įvairovei. Šią išimtį TVK numatė taikyti ir prekybai 
socialinėmis, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis, kai jos gali rimtai sutrikdyti šių paslaugų 
organizavimą valstybėse ir pakenkti valstybių narių kompetencijai teikti paslaugas šalyje. Be to, Taryba turi 
spręsti vienbalsiai dėl susitarimų, paslaugų srityje apskritaiir dėl intelektinės nuosavybės aspektų, kai į juos 
įtraukta nuostatų, dėl kurių reikalaujama vienbalsiškumo siekiant patvirtinti vidaus taisykles. 
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Konvento (be Europos Parlamento pritarimo) ir išsaugoti vienbalsiškumo bei visų 
valstybių narių ratifikavimo reikalavimą. 

 
(3) Taigi Konstitucijai peržiūrėti visais atvejais vis dar bus reikalingas vienbalsiškumas ir 

visos valstybės narės turės tai ratifikuoti. O tuo tarpu pasiūlymai, kuriems labai pritarė 
Europos Parlamentas ir atskirų valstybių parlamentai, būtų galėję padaryti šį 
reikalavimą lankstesnį III dalies nuostatų (gana išsamių ir kurių konstitucinis pobūdis 
dažnai kelia abejonių) peržiūros požiūriu, nuolat atsižvelgiant į esminį principą, pagal 
kurį dėl bet kokio papildomo ES įgaliojimų padidėjimo valstybės narės spręstų 
vienbalsiai. 

 
(4) Tačiau Europos Parlamentas gali tik džiaugtis, kad Tarybai perėjus nuo vienbalsiškumo 

prie balsavimo pagal kvalifikuotos daugumos principą arba nuo specialios teisės aktų 
leidybos procedūros prie įprastos buvo nuspręsta taikyti Konvento pasiūlytą „perėjimo“ 
metodą. Tai, kad Europos Vadovų Taryba vienbalsiai gali priimti sprendimą tik gavusi 
Europos Parlamento pritarimą ir tik tada, jei per šešis mėnesius tam nepaprieštarauja 
joks valstybės narės parlamentas, yra pakankamas pagarbos kiekvienos valstybės narės 
teisėms, sprendimo skaidrumo ir demokratinio teisėtumo garantas. 

 
(5) Kitas naujojo Konstitucijos teksto teigiamas aspektas yra susijęs su patobulinimais 

glaudesnio bendradarbiavimo srityje, kurio svarba gali išaugti ateityje, turint mintyje 
labai padidėjusį valstybių narių skaičių. Konstitucijoje, tuo kartu apsaugant visos ES 
sanglaudai ir jos institucinei vienovei užtikrinti reikalingas sąlygas, išplėsta glaudesnio 
bendradarbiavimo taikymo sritis (jis gali būti taikomas visose, išskyrus išskirtinei ES 
kompetencijai priklausančiose srityse, išskyrus išskirtinę kompetenciją kai tuo tarpu 
dabar jis netaikomas gynybos srityje) ir sudaro geresnes galimybes pradėti glaudžiau 
bendradarbiauti: tai gali pradėti daryti ne mažiau kaip viena trečioji valstybių narių, o 
Taryba sprendžia pagal kvalifikuotos daugumos principą, išskyrus bendros užsienio ir 
saugumo politikos sritį, kur reikalingas vienbalsiškumas. Europos Parlamento pritarimo 
reikalavimas (išskyrus bendros užsienio ir saugumo politikos sritį) taip pat sustiprina 
sprendimo pradėti glaudesnį bendradarbiavimą demokratinį teisėtumą.  

 
(6) Be to, taip pat teigiamas pokytis yra ir tai, kad tarpvyriausybinė konferencija paliko 

perėjimo prie kvalifikuotos daugumos ar įprastinės teisės aktų leidybos procedūros 
galimybę glaudesnio bendradarbiavimo srityje, kaip siūlė Konventas. 

 
(7) Savanoriškas išstojimas iš ES: pirmą kartą į steigiamąsias Europos Bendrijų, vėliau 

Europos Sąjungos sutartis, kurios, išskyrus Europos anglies ir plieno bendrijos steigimo 
sutartį, buvo aiškiai sudarytos neribotam laikotarpiui, nenumatant kolektyvinio ar 
atskiros valstybės narės išstojimo procedūros, į Konstitucijos I–60 straipsnį įtrauktas 
„savanoriško išstojimo iš ES“ mechanizmas. Žinoma, nors nebuvo numatytos specialios 
nuostatos,tačiau pagal sutarčių tarptautinę teisę jau leidžiama tokia galimybė.  Vis dėlto 
nuo šiol aiškiai įtraukus tokią galimybę į pačios Konstitucijos tekstą, ne tik kad 
nustatoma tiksli tokios pasinaudojimo galimybės tvarka, bet tai yra ir aiškus bei tvirtas 
ženklas, parodantis, kad nei viena valstybė narė nepriversta toliau dalyvauti bendrame 
projekte, jei to nenori jos piliečiai.  Kartu su nuostatomis, susijusiomis su glaudesniu ir 
struktūriniu bendradarbiavimu, ši galimybė patvirtina, kad įstojimas į Europos Sąjungą 
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ir dalyvavimas įgyvendinant jos politiką yra savanoriškas, realiu politiniu 
įsipareigojimu pagrįstas pasirinkimas. 

 
 
11. Konstitucijos įsigaliojimo tvarka 
 
11.1. Visų pirma reikėtų priminti, kad tarpvyriausybinė konferencija buvo sukviesta remiantis 

Europos Sąjungos sutarties 48 straipsniu, kuriame nurodyta, kad kokia bebūtų jos siūlomų 
esamų sutarčių pakeitimų apimtis (įskaitant jų panaikinimą, kuris numatomas Konstitucijos 
projekto IV-437 straipsnyje), jie įsigalios tik juos ratifikavus visoms valstybėms narėms 
pagal atitinkamas jų šalies konstitucines taisykles. 

 
11.2 Taigi tai, kas numatoma IV–447 Konstitucijos straipsnyje, bus taikoma tik būsimo 

ratifikavimo proceso atveju. Šiame straipsnyje nurodyta, kad jei praėjus dvejiems bet kokios 
Konstitucijos steigiamosios sutarties pakeitimų ratifikavimo procedūros metams viena 
penktoji valstybių narių, dar nebus baigusi šios procedūros ar jose iškils šios procedūros 
eigos sunkumų (įskaitant galimybę, kad viena ar daugiau valstybių narių atmestų tekstą), 
klausimą apsvarstys Europos Vadovų Taryba. 

 
11.3 Kalbant apie šios Konstitucijos sutarties ratifikavimą pasakytina, kad TVK patvirtino 

politinio pobūdžio pareiškimą, kuris bus įrašytas į jos Baigiamąjį aktą ir kurio turinys iš 
esmės yra panašus į pirmiau minėto IV-447 straipsnio turinį. 

 
11.4 Anksčiau, kai valstybėse narėse kildavo problemų dėl ankstesnių sutarčių ratifikavimo 

procedūrų, klausimas būdavo paduodamas Europos Vadovų Tarybai. Tačiau įtraukdama 
tokią nuostatą ir tokiu būdu pasekdama Konvento pasiūlymais, TVK norėjo duoti politinį 
ženklą, reiškiantį, jog labai sunku toleruoti reiškinį, kad valstybių narių mažuma trukdytų 
kitoms šalims judėti į priekį atsižvelgiant, be kita ko, į kitas Konstitucijos nuostatas, kuriose 
numatyta galimybė savanoriškai išstoti iš ES ir suteikta galimybė pradėti glaudesnį ar 
struktūrinį bendradarbiavimą, kuriame visos valstybės neprivalo dalyvauti. Tai turėtų 
paskatinti derybas ir jų metu surasti sprendimą, kuriuo būtų atsižvelgta ne tik į valstybių 
narių, negalinčių ratifikuoti Konstituciją, padėtį, bet ir ypač į pritarančių jai valstybių narių 
padėtį.  

 
 
III. Bendras įvertinimas ir rekomendacija patvirtinti Konstituciją 
 
1. Atsižvelgdamas į pirmiau pateiktą analizę, Europos Parlamentas gali tik teigiamai įvertinti 
2004 m. birželio mėnesio TVK rezultatus, nes jie atspindi tokius užmojų, kokių nedaugelis 
tikėjosi pasiekti turint mintyje geopolitinį kontekstą, kuriame vyko veikla nuo Lakeno 
deklaracijos dėl Europos Sąjungos ateities 2001 m. gruodžio mėnesį1.  
 
2. Konventas Konstitucinę sutartį parengė naujomis dalyvavimo ir skaidrumos sąlygomis. 
Vėliau valstybės arba vyriausybių vadovai patvirtino tekstą, kuris bus pateiktas ratifikuoti 

                                                 
1 Tarybai pirmininkavusios valstybės atstovų išvados, 2001 12 14 ir 15 Laekeno Europos Vadovų Tarybos 
susitikimai (dok. Taryba: SN 300/1/01 REV1) 
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visoms valstybėms narėms. Parengtas dokumentas yra įvairių veikėjų, pavyzdžiui, vyriausybių ir 
atskirų šalių parlamentų – kaip nacionalinio teisėtumo saugotojų, Europos Parlamento ir 
Komisijos – institucijų vardu, piliečių asmeniškai ar per pilietinės visuomenės organizacijas 
kompromiso padarinys. Tačiau kompromisas nereiškia minimalaus susitarimo, o priešingai. 
Nepaisant pirmiau minėtų trūkumų, šios nuostatos atspindi plačius užmojus, kurie atrodė 
neįgyvendinami, turint mintyje politinę darbo atmosferą, pradedant 2001 m. gruodžio mėnesiu, 
kai Lakeno deklaracija buvo paskelbta darbų pradžia. 
 
Po dviejų nuolatinių reformų dešimtmečių tvirtinami ES konstituciniai pagrindai ir jos institucinė 
sistema bei racionaliau parengiamos ir supaprastinamos jos priemonės pagaliau suteikia daugiau 
stabilumo. 
 
Konstitucijos tekstui būdingą stabilumą ir saugumą papildo nuostatos, kurios kartu suponuoja 
sprendimo proceso raidą ir suteikią galimybę pradėti glaudesnį ir (arba) struktūrinį 
bendradarbiavimą, užtikrinantį lankstumą, būtiną siekiant sudaryti sąlygas ES prisitaikyti veiklą 
prie iššūkių, su kuriais ji gali susidurti ateityje. 
 
Tačiau ypač reikia pabrėžti, kad Konstitucija Europos Sąjungoje sukuriama daugiau 
demokratijos, sudaromos galimybės veiksmingiau priimti sprendimus, užtikrinama daugiau 
aiškumo, kad galima būtų geriau suprasti, kas ką daro Europos Sąjungoje, kokia atsakomybė 
tenka Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Per spaudos konferenciją po Konvento uždarymo 
jo pirmininkas Giscardas d'Estaingas pasakė, kad Europos Parlamentas yra didysis Konvento 
nugalėtojas. Pranešėjai mano, kad tikrieji nugalėtojai yra piliečiai, nes šia Konstitucija padaryta 
didžiausia pažanga nuo 1957 m. priimtų Romos sutarčių , kadangi ji sutvirtina mūsų vertybes ir 
principus į bendrą skatinantį gyvenimą drauge projektą ir yra geriausias būdas kartu spręsti 
dabartinius iššūkius. 
 
3. Todėl Europos Parlamentas privalo būti pirmasis skatinant priimti ir ginant Konstituciją, 
prisidėti prie politinės valios vykdymo ir puoselėjimo, būtino visapusiškai įgyvendinti 
Konstituciją. Tai turėtų pasireikšti aktyviu dalyvavimu ratifikavimo procesą lydėsiančiose 
diskusijose. 
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