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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl apmąstymų stadijos: debatų dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir 
pagrindai
(2005/2146(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Nicos sutartį,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, 

– atsižvelgdamas į Parlamento 2005 m. sausio 12 d. rezoliuciją1 dėl Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 16–17 d. Europos Tarybos valstybių ir vyriausybių 
vadovų deklaraciją dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamentui prašymu pateiktą Regionų komiteto nuomonę dėl ... 
ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl...,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto, 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A6-0000/2005),

kadangi:

A. Sutartį dėl Konstitucijos Europai 2004 m. spalio 29 d. pasirašė dvidešimt penkios Europos 
Sąjungos valstybės narės,

B. Konstitucijos projektą rengė Europos Konventas, kuris pasiekė naują atvirumo, 
pliuralizmo ir demokratinio teisėtumo lygį,

C. Europos Parlamentas didesne kaip dviejų trečdalių balsų dauguma pritarė Konstitucijai, 
nes tai „geras kompromisas ir didžiulis esančių sutarčių patobulinimas, … [kuris] padės 
tvirtą ir ilgalaikį pagrindą tolesniam Europos vystymuisi, kas leis jai toliau plėstis ir kartu, 
kai to prireiks, suteiks mechanizmą ją peržiūrėti“,2

D. nuo to laiko keturiolika valstybių narių, atstovaujančių Sąjungos gyventojų daugumai, 

  
1 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88.
2 Europos Parlamento rezoliucija, 2005 1 12, žr. pirmiau.
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ratifikavo Konstituciją pagal savo šalių konstitucinius reikalavimus,1

E. po gegužės 29 d. ir birželio 1 d. vykusių referendumų Konstitucijos nepavyko ratifikuoti 
Prancūzijoje ir Nyderlanduose, dėl to atitinkamai ratifikavimo procesas sustojo daugelyje 
iš likusių devynių valstybių narių,

F. Europos Sąjungos Sutarties 48 straipsnyje numatyta, kad Konstitucija neįsigalios tol, kol 
jos neratifikuos visos valstybės narės,

G. būtina gerbti tiek Konstituciją ratifikavusių, tiek jos neratifikavusių valstybių narių ir jų 
piliečių sprendimą,

H. balsai „prieš“ yra labiau nepasitenkinimo dabartine Sąjungos būkle išraiška, o ne 
konkretus prieštaravimas konstitucinėms reformoms, tačiau paradoksas yra tai, kad 
neigiami rezultatai išlaiko esamą status quo ir stabdo reformas,

I. Europos Taryba birželio mėn. nusprendė išnaudoti „svarstymų laikotarpį... [rengiant] 
plačias diskusijas kiekvienoje šalyje, [įtraukiant] piliečius, socialinius partnerius, 
nacionalinius parlamentus ir politines partijas“; vyriausybių vadovai sutarė, kad 2006 m. 
pirmąjį pusmetį jie susitiks, kad „[įvertintų] visų nacionalinių diskusijų rezultatus ir 
[susitartų] dėl tolesnės proceso eigos“,2

J. vyriausybių vadovai pareiškė, kad ratifikavimo procesas turėtų tęstis toliau, nors jie sutiko 
ir su tuo, kad numatyta Konstitucijos įsigaliojimo data (2006 m. lapkričio 1 d.) turėtų būti 
kiek nukelta, 

K. tačiau Europos Tarybai nepavyko aiškiai apibrėžti apmąstymų stadijos svarbos ir metodų, 
ir nuo to laiko jai trūksta politinės valios ir sugebėjimo tiek skatinti, tiek valdyti Europos 
dialogą,

L. Europos Komisija rengiasi atnaujinti visuomenės informavimo politiką, nors ir 
neturėdama tikslo užsiimti akivaizdžia politine Konstitucijos gelbėjimo kampanija, 

M. nacionaliniai parlamentai išreiškė pritarimą daugybei bendrų parlamentinių posėdžių, 
kurie galėtų „skatinti, nukreipti ir suderinti“ Europos dialogą,3

N. teoriškai Sąjunga turi keletą galimybių – pradedant galimybe atsisakyti konstitucinio 
projekto arba tęsti darbą su dabartiniu tekstu ir baigiant visišku jo perrašymu; regis, 
didžioji dauguma prancūzų ir olandų balsuotojų labiau pageidautų, kad tekstas būtų 
modifikuojamas,4

1. patvirtina savo įsipareigojimą ilgai nedelsiant pasiekti konstitucinį susitarimą dėl Europos 

  
1 Austrija, Belgija, Kipras, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, 
Slovakija, Slovėnija, Ispanija. 
2 SN 117/05, 2005 m. birželio 18 d. 
3 XXXIV COSAC posėdis, 2005 m. spalio 10–11 d.
4 Pvz., 62% prancūzų ir 65% olandų teigia, kad jie norėtų „persvarstymo“ siekiant „daugiau socialinio teksto“; 
„Flash Eurobarometer“, p. 171–172.
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ateities, kuris stiprintų parlamentinę demokratiją ir teisinę valstybę, įtvirtina pagrindines 
teises ir laisves ir didina Sąjungos sugebėjimus veiksmingai veikti tiek jos viduje, tiek 
užsienyje; mano, kad be tokio konstitucinio susitarimo Sąjunga negali tikėtis savo piliečių 
lojalumo, taip pat išsaugoti didėjantį integracijos pagreitį ar tapti reikšmingu partneriu 
sprendžiant pasaulio reikalus;

2. primena, kad politinės problemos ir instituciniai trūkumai, kuriems spręsti ir buvo 
sušauktas Konventas, išliks – ir netgi toliau didės, kol tinkamas susitarimas nebus 
įtvirtintas Konstitucijos pasiūlyme;

3. pripažįsta, kad Konstitucijos priėmimas šiuo metu susidūrė su neįveikiamais sunkumais; 

4. atmeta pasiūlymą skirstyti valstybes nares į pagrindines grupes pagal jų dydį ar gerovę; 
primena, kad Nicos sutartis nenumato sustiprinto bendradarbiavimo tarp integraciškai 
nusiteikusių valstybių narių įgyvendinant daugybę politikos priemonių; smerkia bet 
kokius pasiūlymus sudaryti tam tikrų valstybių koalicijas už ES sistemos ribų; 

5. įspėja, kad atrankinio Konstitucijos įgyvendinimo strategija kelia pavojų bendram 
sutarimui tarp institucijų ir tarp valstybių narių ir dar labiau didina pasitikėjimo krizę; 
todėl be išimties remia atitinkamas demokratines reformas, kurios gali būti įgyvendintos 
peržiūrint procedūrines ar tarpinstitucinių sutarčių taisykles – pvz., dėl teisės normų 
priėmimo Ministrų Taryboje viešumo, dėl piliečių iniciatyvos formos įgyvendinimo, dėl 
komitologijos procedūros tobulinimo ir griežtesnės analitinės valstybių narių parlamentų 
ES reikalų priežiūros; 

6. siūlo pasinaudoti dabartine apmąstymų stadija ir atnaujinti konstitucinį projektą plačių 
visuomenės debatų dėl būsimos Europos integracijos pagrindu; mano, kad Europos 
dialogas turėtų išaiškinti, pagilinti ir demokratizuoti bendrą sutarimą dėl Konstitucijos, 
įvertinti kritines pastabas ir rasti sprendimus ten, kur lūkesčiai nebuvo pateisinti; 

7. pritaria prasidedantiems naujiems debatams dėl Sąjungos politikos krypties, tačiau 
pabrėžia, kad tai turėtų vykti siekiant įveikti konstitucinę krizę ir kad politiniai ES lygio 
planai turėtų būti tiesiogiai susiję tiek su ES institucijų taisyklėmis, galiomis ir 
procedūromis, tiek su įgaliojimais, kuriuos ES numato valstybėms narėms; 

8. reikalauja, kad dialogas būtų vykdomas ir koordinuojamas visoje Sąjungoje, taip pat kad 
būtų suskirstytas į bendras temas ir realius etapus pagal patvirtintą vertinimo sistemą ir 
skatintų imtis ryžtingų politinių sprendimų; 

9. įspėja, kad nekoordinuoti, siauri nacionaliniai debatai tik dar labiau sustiprins 
nacionalinius stereotipus ir pabrėš susiskaidymą; o primestas dialogas be politinių tikslų 
išliks miglotas ar net beprasmis ir dar labiau paskatins visuomenės cinizmą;

10. siūlo rengti konferencijas – „Parlamentinius forumus“ – dalyvaujant Europos ir 
nacionalinių parlamentų nariams, siekiant paskatinti debatus ir palaipsniui formuoti 
būtinas politines išvadas; 

11. pripažįsta lemiamą Parlamento reikšmę siekiant išvengti antrosios konstitucinio projekto 
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nesėkmės; todėl imasi vadovavimo Europos dialogui vaidmens, ypač skelbiant „Europos 
publikacijas“ svarbiausiais Sąjungai klausimais, kurios gali būti naudojamos kaip bendras 
europinis šablonas nacionaliniams debatams ir kurios būtų parlamentinių forumų 
svarstymų pagrindas; 

12. siūlo 2006 m. pavasario pabaigoje, prieš birželio mėn. Europos Tarybos sesiją, surengti 
pirmąjį parlamentinį forumą, siekiant išklausyti Prancūzijos ir Nyderlandų parlamentų
pranešimus dėl neigiamų referendumo rezultatų ir šios rezoliucijos pagrindu apsvarstyti 
Europos dialogo struktūrą; šiame forume turėtų būti siekiama teikti Europos Tarybai 
išsamias rekomendacijas, kokių veiksmų Sąjungai imtis, ieškant išeities iš krizės;

13. siūlo, kad Europos dialogo pradžioje reikėtų išnagrinėti Konstitucijoje numatyto pirminio 
bendro sutarimo stipriąsias puses ir nustatyti ginčytinus klausimus; 

14. siūlo rengti parlamentinius forumus įvertinti šiuos keturis prioritetinius Europos ateities 
klausimus: 

(i) koks yra Europos integracijos tikslas 

(ii) koks vaidmuo Europai turėtų tekti pasaulyje 

(iii) kokia yra Europos socialinio ir ekonominio modelio ateitis vykstant 

globalizacijai 

(iv) kaip galima apibrėžti Europos Sąjungos ribas

15. mano, kad turiningi debatai šiais pagrindiniais klausimais atvers naujas perspektyvas 
Europos integracijai ir sudarys pagrindą bendrųjų politikos priemonių reformai tose 
srityse, kur esama nuomonių skirtumų; 

16. be to, mano, kad Europos dialogas gali įveikti konstitucinę krizę tik tuo atveju, jei jame 
dalyvauja ne tik visos ES institucijos, bet ir valstybių ir regionų parlamentai, vietos 
vyriausybės, politinės partijos, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė ir akademinė 
bendruomenė; ypatingą reikšmę šiuo požiūriu suteikia politiniam Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto indėliui; 

17. prašo valstybių narių padedant Komisijai surengti pagal bendrai nustatytas temas 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu kiek galint daugiau visuomeninių renginių ir 
visuomenės informavimo priemonių debatų – „Piliečių forumų“ – Europos ateities 
klausimais; ragina šiuose debatuose dalyvauti socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas; 

18. tikisi, kad politinės partijos tiek vidaus debatuose, tiek savo rinkimų kampanijose skirs 
daugiau dėmesio Europos dimensijai; 

19. palaiko piliečių peticijas, kurios prisideda prie debatų formavimo;
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20. ragina Komisiją ir Tarybą teikti didesnį prioritetą ES kultūrinei ir švietimo politikai ir 
pakartoja biudžeto pasiūlymą dėl didesnio PRINCE programos finansavimo; 

21. siūlo 2007 m. antrojoje pusėje apibendrinti apmąstymo stadijos išvadas pagal 1 dalyje 
numatytus kriterijus ir šiame etape priimti aiškų sprendimą, ar reikalingi Konstitucijos 
patobulinimai, ir, jei taip, – kaip juos būtų galima vykdyti; 

22. primygtinai reikalauja, kad, jei Europos dialogo rezultatai parodys, kad siekiant atnaujinti 
bendrą sutarimą ir palengvinti ratifikavimą Konstitucijos tekstas turi būti modifikuojamas, 
2004 m. Konstitucija turėtų būti laikoma pirmuoju tinkamu projektu, siekiant išsaugoti 
pagrindines reformas, kurios gerina demokratinę ES valdymo sistemą ir kurios nebuvo 
prieštaringai įvertintos ratifikavimo proceso metu; 

23. toliau primygtinai reikalauja, kad, jei bus nuspręsta peržiūrėti tekstą, turėtų būti 
patvirtintas mandatas 2008 m. sušaukti naują Konventą;

24. ragina Europos Tarybos narius imtis asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės įgyvendinant 
galutinį konstitucinį susitarimą; primygtinai reikalauja, kad jie atidžiau koordinuotų tiek 
nacionalinių kampanijų turinį, tiek jų vykdymo laiką ir įrodytų piliečiams savo politinę 
valią ir abipusį solidarumą;

25. pažymi Europos Komisijos „Planą D – demokratija, dialogas ir debatai“, tačiau ragina 
Komisiją vykdyti ne tik jos visuomenės informavimo strategiją, bet ir demonstruoti 
ryžtingą politinį vadovavimą, kuris padėtų Sąjungai įveikti dabartinius konstitucinius 
sunkumus; 

26. ragina bet kokį peržiūrėtą Konstitucijos variantą pateikti konsultaciniam balsavimui visoje 
ES per 2009 m. įvyksiančius kitus Europos Parlamento rinkimus, siekiant sužinoti 
gyventojų nuomonę dėl jo rezultato;

27. reikalauja bet kuriuo atveju dėti visas pastangas, kad galutinė Konstitucija įsigaliotų 
2009 m.;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, 
buvusiems Europos Konvento nariams, taip pat narystės siekiančių valstybių ir valstybių 
kandidačių parlamentams ir jų vyriausybėms.


