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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Lisabonos sutarties
(2007/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį, kuria iš dalies keičiama Europos Sąjungos sutartis ir Europos 
bendrijos steigimo sutartis (Lisabonos sutartį),

– atsižvelgdamas į Suvestiniu Europos aktu, Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartimis iš 
dalies pakeistą Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

– atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaraciją dėl Europos Sąjungos 
ateities2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasirašytą Sutartį dėl Konstitucijos 
Europai,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 7 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos konstitucinio 
proceso gairių3 ir 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl tarpvyriausybinės konferencijos 
sušaukimo4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi per pastaruosius 50 metų Europos Sąjungos vystymasis turėjo didžiulę reikšmę: 
karo nuniokotame žemyne buvo sukurta taikos ir stabilumo erdvė, įtvirtinta demokratija, 
laisvė ir piliečių teisės, didinamas klestėjimas ir gerovė – sukurta didžiausia pasaulyje 
bendroji rinka, kuriai būdingos bendros socialinių normų, vartotojų apsaugos ir sąžiningos 
konkurencijos nustatymo taisyklės, ekonominė ir pinigų sąjunga; valstybės narės dabar 
gali bendradarbiauti sprendžiant daugiau nei vienai valstybei įtakos turinčius klausimus, 
taip pat ir aplinkosaugos; Europos balsas sprendžiant pasaulinės reikšmės klausimus tapo 
tvirtesnis,

B. kadangi pripažįstama, jog norint įtvirtinti šiuos pasiektus rezultatus ir pagerinti dvidešimt 
septynias, o ateityje galbūt ir daugiau valstybių narių turinčios Sąjungos veiksmingą 

                                               
1 2007 m. gruodžio 12 d. oficialiai paskelbta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
2 Lakeno Europos Vadovų Taryba, Lakeno deklaracija dėl Sąjungos ateities, SN 273/01, 2001 m. gruodžio 15 d.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0234 (E. Baróno Crespo ir E. Broko pranešimas).
4 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0328 (J. Leineno pranešimas).
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funkcionavimą, kad ji galėtų spręsti naujas bendras problemas ir vadovautis didesnės 
demokratinės atskaitomybės principais, reikia reformuoti ir stiprinti Sąjungos struktūras,

C. kadangi dėl šio poreikio buvo pradėtos reformos, kuriomis nuo pat naują Europos 
integracijos etapą – ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimą ir perėjimą nuo iš esmės 
ekonominės bendrijos prie politinės sąjungos – reiškusios Mastrichto sutarties pasirašyma, 
buvo bandoma galutinai nustatyti institucinę Sąjungos struktūrą ir nutarta pasirašyti 
Lakeno deklaraciją, kuria buvo sudarytos galimybės vykdyti kitokį reformų procesą –
grindžiamą ne vien tarpvyriausybinėmis konferencijomis, bet ir Konvento metodu,

D. kadangi ankstesni bandymai reformuoti Sąjungą Sutartis pakeičiant Konstitucija Europos 
Parlamente buvo patvirtinti didžiąja Europos piliečių išrinktų atstovų balsų dauguma1, 
juos ratifikavo du trečdaliai valstybių narių, o atmetė dvi (Prancūzija ir Nyderlandai), ir po 
apmąstymų laikotarpio, kai tapo aišku, jog negalima pasiekti, kad Konstituciją patvirtintų 
visos valstybės narės, šio metodo buvo atsisakyta ir užuot jį taikius buvo iš dalies 
pakeistos esamos Sutartys,

E. kadangi Sutartį dėl Konstitucijos Europai parengė iš dviejų kiekvienos valstybės narės 
parlamento atstovų, šešiolikos Europos Parlamento narių, dviejų Europos Komisijos 
atstovų ir kiekvienos valstybės narės vyriausybės atstovo sudarytas Konventas, kuris 
parengė viešaisiais svarstymais grindžiamą projektą, dėl kurio pasiektas susitarimas 
2004 m. tarpvyriausybinėje konferencijoje liko iš esmės nepakeistas, o vėliau patvirtinta 
Lisabonos sutartis, kurioje atsisakyta tam tikrų Konstitucijos bruožų, buvo rengiama 
tradiciniais tarpvyriausybinio darbo metodais uždaruose posėdžiuose,

F. kadangi pasikeitus metodui ir procesui, nors nauja forma ir buvo išsaugota daug numatytų 
praktinių Sąjungos institucinės struktūros pataisymų, sumažėjo užmojis ir buvo atsisakyta 
keleto Konstitucijos bruožų, atidėtas kai kurių naujų sistemų įsigaliojimas, o į Sutartį buvo 
įtrauktos įvairioms valstybėms narėms taikomos priemonės,

G. kadangi vis dėlto tai, kad Sutarčiai pritarė visų Sąjungos valstybių narių vyriausybės, 
rodo, jog visos išrinktos valstybių narių vyriausybės mano, kad šis kompromisas yra 
pagrindas, kuriuo remdamosi jos nori bendradarbiauti ateityje, ir kad kiekviena jų turės 
dėti kuo didesnes politines pastangas siekdama užtikrinti, kad Sutartis būtų ratifikuota iki 
2009 m. sausio 1 d.,

H. kadangi pageidautina, kad naujoji Sutartis įsigaliotų gerokai anksčiau, nei įvyks 2009 m. 
Europos Parlamento rinkimai, kad piliečiai galėtų priimti politinio pasirinkimo 
sprendimus visiškai žinodami naująją Sąjungos institucinę struktūrą,

Teigiamas žingsnis Sąjungos ateičiai

1. daro išvadą, kad apskritai esamos Sutartys Lisabonos sutartimi iš esmės patobulinamos ir 
tai užtikrins, kad Sąjungoje būtų daugiau demokratinės atskaitomybės (stiprinant Europos 
Parlamento ir valstybių narių parlamentų funkcijas), būtų didinamos Europos piliečių 

                                               
1 500 balsų už, 137 prieš, 40 susilaikiusiųjų (2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai – R. Corbetto ir I. Méndez de Vigo pranešimas, OL C 247 E, 2005 10 6, p. 88).
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teisės Sąjungos atžvilgiu ir gerinamas Sąjungos institucijų funkcijų veiksmingumas;

Daugiau demokratinės atskaitomybės

2. teigiamai vertina tai, kad bus stiprinama demokratinė atskaitomybė – piliečiai galės geriau 
kontroliuoti Sąjungos veiksmus, ypač dėl šių patobulinimų:

a) prieš priimant visus Europos Sąjungos teisės aktus juos tikrins Parlamentas, o to nėra 
jokioje kitoje viršnacionalinėje ar tarptautinėje struktūroje:

– visiems Europos teisės aktams (su nedaugeliu išimčių) bus taikomas dvigubo 
patvirtinimo principas – juos tvirtins Taryba (sudaryta iš savo parlamentams 
atskaitingų valstybių narių ministrų) ir Europos Parlamentas (sudarytas iš 
tiesiogiai renkamų EP narių);

– bus įtvirtinta, kad kiekvieną Sąjungos teisės aktą tikrintų valstybių narių 
parlamentai, nes jie laiku gaus visus Europos pasiūlymus dėl teisės aktų, prieš 
Tarybai priimant poziciją aptars juos su savo ministrais ir įgis teisę pareikšti 
nesutikimą, jeigu manys, kad nesilaikoma subsidiarumo principo;

b) Komisijos pirmininką, atsižvelgdama į Europos Parlamento rinkimų rezultatus, 
siūlys Europos Vadovų Taryba, o rinks Europos Parlamentas;

c) vyriausiasis įgaliotinis bus atskaitingas ir Europos Vadovų Tarybai, ir Komisijos 
pirmininkui (kurio pritarimo reikės norint jį iškelti kandidatu) ir, būdamas Komisijos 
narys, Europos Parlamentui;

d) pagal naująją biudžeto sudarymo procedūrą bus reikalaujama, kad visoms Europos 
Sąjungos išlaidoms pritartų tiek Taryba, tiek Europos Parlamentas, tad visoms 
Sąjungos išlaidoms bus taikoma nuodugni demokratinė kontrolė;

e) Komisijai paskirtų teisės aktų leidybos įgaliojimų demokratinė kontrolė bus 
vykdoma pagal naują priežiūros tvarką, kuria remiantis tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba galės atmesti Komisijos sprendimus dėl paskirtųjų teisės aktų, kuriems 
jie nepritaria; ir Europos Parlamentui, ir Tarybai bus suteikta teisė atšaukti 
įgaliojimus;

f) Taryba, diskutuodama dėl Sąjungos teisės aktų ir juos tvirtindama posėdžiaus viešai, 
taigi piliečiai matys, kaip jų vyriausybės elgiasi Taryboje;

g) agentūroms, ypač Europolui, bus taikoma didesnė parlamentinė kontrolė;

h) sustiprinamas Regionų komiteto vaidmuo;

i) ateityje Sutarčių keitimo procedūra bus atviresnė ir demokratiškesnė, nes Europos 
Parlamentas įgis teisę šiuo tikslu teikti pasiūlymus, o peržiūrėti visus pasiūlymus 
turės iš valstybių narių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų sudarytas 
Konventas, nebent Parlamentas nuspręs, kad tai nebūtina;
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Daugiau teisių ir aiškumo piliečiams

3. teigiamai vertina tai, kad bus sustiprintos piliečių teisės – tai bus atlikta įtvirtinus šiuos 
patobulinimus:

a) privalomo ES pagrindinių teisių chartijos pobūdžio pripažinimas reiškia, kad visos 
ES teisės nuostatos ir visi ES institucijų vykdomi arba ES teisės aktais grindžiami 
veiksmai turės atitikti tuos standartus;

b) Sąjunga prisijungs prie Europos žmogaus teisių konvencijos ir jai bus taikoma tokia 
pat išorinė piliečių teisių laikymosi priežiūra, kokia taikoma ir jos valstybėms 
narėms;

c) naujosiomis nuostatomis bus užtikrintas paprastesnis piliečių, įvairiems subjektams 
atstovaujančių asociacijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimas Sąjungos 
svarstymuose; bus skatinamas dialogas su socialiniais partneriais, religinėmis 
bendruomenėmis ir nekonfesinėmis organizacijomis;

d) pradėjus taikyti ES piliečių iniciatyvos teisę piliečiai galės teikti pasiūlymus, kai 
nuspręs, kad tam tikru klausimu geresniam Sutarčių įgyvendinimui užtikrinti reikia 
Sąjungos teisės akto;

e) asmenys galės lengviau ginti su ES teisės aktais susijusias teises;

4. teigiamai vertina tai, kad Sutartimi aiškiau ir pastebimiau nustatomos visoms valstybėms 
narėms bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga, Sąjungos tikslai, jos veiksmams 
ir santykiams su valstybėmis narėmis taikomi principai:

a) aiškiau atskiriama Sąjungos ir valstybių narių kompetencija – remiamasi principu, 
kad visos Sutartimis Sąjungai nepriskirtos kompetencijos sritys lieka valstybėms 
narėms;

b) daugiau dėmesio skiriama politikos priemonėms, akivaizdžiai naudingoms 
piliečiams: priimtos naujos plačios taikymo srities nuostatos dėl didelio užimtumo 
skatinimo, deramos socialinės apsaugos užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi, 
aukšto lygio švietimo, mokymo ir sveikatos apsaugos, visų rūšių diskriminacijos 
panaikinimo, vyrų ir moterų lygybės skatinimo; naujosiomis nuostatomis labiau 
skatinamas tvarus vystymasis ir aplinkos apsauga, įskaitant ir kovą su klimato kaita, 
taip pat atsižvelgiama į bendrojo intereso paslaugas; ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda įtvirtinama kaip vienas Sąjungos tikslų;

c) „Europos bendrija“ ir „Europos Sąjunga“ nebus painiojamos, nes Europos Sąjunga 
taps vienu teisiniu bendrą struktūrą turinčiu subjektu;

d) valstybių narių solidarumo išlyga piliečiams suteikiamas lūkestis, kad teroristų 
išpuolių, gamtinių arba žmogaus sukeltų katastrofų atveju jie gaus paramą iš visos 
Sąjungos;
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e) Sutartyje patvirtinami Sąjungos institucinės sandaros ypatumai – valstybės narės jai 
perduoda tam tikras savo kompetencijos sritis, kurias jos laiko geriau 
įgyvendintinomis bendromis priemonėmis, ir kartu numatoma pakankamai garantijų, 
kad nebūtų nuogąstaujama, jog Sąjunga taps centralizuota visagale „supervalstybe“:

– įsipareigojimas gerbti valstybių narių nacionalinį savitumą, neatsiejamą nuo 
pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 
savivaldą, jų esmines valstybės funkcijas, įskaitant valstybės teritorijos 
vientisumo užtikrinimą, teisės ir tvarkos palaikymą ir nacionalinio saugumo 
užtikrinimą;

– suteiktų įgaliojimų (Sąjungos kompetencijos sritys yra tik tos, kurias suteikė 
valstybės narės), subsidiarumo ir proporcingumo principai;

– valstybių narių dalyvavimas Sąjungos sprendimų priėmimo sistemoje bei 
svarstant jos pakeitimus;

– valstybių narių teisės išstoti iš Sąjungos pripažinimas;

Didesnis veiksmingumas

5. teigiamai vertina tai, kad naujojoje Sutartyje bus padidintos Sąjungos institucijų 
galimybės veiksmingiau atlikti savo funkcijas, ypač dėl to, kad:

a) labai padaugės sričių, kuriose Taryboje posėdžiausiančios vyriausybės sprendimus 
priims ne vieningai, o kvalifikuota balsų dauguma, todėl veto teisės neblokuojami 
dvidešimt septynias valstybes nares turinčios Sąjungos veiksmai galės apimti 
daugiau sričių;

b) nauja „dvigubos balsų daugumos“ sistema padės lengviau priimti sprendimus 
Taryboje;

c) kas šešis mėnesius besikeičiančią Europos Vadovų Taryboje pirmininkaujančią 
valstybę pakeis dvejų su puse metų kadencijai Europos Vadovų Tarybos narių 
renkamas pirmininkas, todėl bus nuosekliau rengiami posėdžiai ir nuosekliau 
imamasi tolesnių veiksmų;

d) Komisijos narių skaičius nuo 2014 m. bus sumažintas iki dviejų trečdalių valstybių 
narių skaičiaus – taip bus užtikrinta, kad kolektyvas būtų darnesnis, o taikant 
rotacijos sistemą bus užtikrintas lygiateisis visų valstybių narių dalyvavimas;

e) pastebimai padidės Sąjungos, kaip pasaulinio veikėjo, matomumas ir galimybės:

– du analogiški painiavą kėlę postai – Europos Sąjungos užsienio politikos 
vyriausiojo įgaliotinio ir už išorės santykius atsakingo Komisijos nario – bus 
sujungti į vieną Komisijos pirmininko pavaduotojo – Užsienio reikalų ir saugumo 
politikos vyriausiojo įgaliotinio postą; šias pareigas einantis asmuo bus ir 
Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, galintis atstovauti Sąjungai klausimais, 
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kuriais ji turi bendrą poziciją, taip užtikrinant didesnį Sąjungos išorės veiksmų 
nuoseklumą;

– viena bendra Komisijos pirmininko pavaduotojo – vyriausiojo įgaliotinio 
vadovaujama išorės veiksmų tarnyba, sudaryta iš institucijų ir valstybių narių 
pasiuntinybių tarnautojų, užtikrins Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą;

– Sąjungos galimybės kurti bendras saugumo ir gynybos politikos struktūras bus 
didesnės, tačiau bus imamasi reikiamų lankstumo priemonių, kuriomis bus 
siekiama prisitaikyti prie skirtingų valstybių narių požiūrių šiais klausimais;

f) bus aiškiau atskirtos teisės aktų leidybos ir jų įgyvendinimo priemonės, o pasitelkus 
naują deleguotų aktų sąvoką taps įmanoma supaprastinti ir integruoti Sąjungos teisės 
aktus;

g) atsisakoma ramsčių struktūros – įvairiose Sąjungos veiklos srityse bus galima 
vieningai imtis veiksmų taikant supaprastintas sistemas ir priemones, nors dėl 
ypatingo išorės ir saugumo politikos priemonių pobūdžio šiose srityse reikėtų taikyti 
specialias procedūras;

h) teisingumo ir vidaus reikalų srities tikslai bus platesnio užmojo, jiems bus taikomos 
veiksmingesnės procedūros; daugiau nebus naudojamos atskiros tarpvyriausybinės 
priemonės ir procedūros; šiai sričiai bus taikoma teisminė kontrolė, taigi teisingumo, 
saugumo ir imigracijos klausimais turėtų būti pasiekta apčiuopiama pažanga;

i) aiškiau apibrėžiami Sąjungos tikslai ir kompetencijos sritys klimato kaitos, 
energetikos, kosmoso, turizmo, sporto, visuomenės sveikatos ir civilinės saugos 
klausimais;

j) daugeliu kitų klausimų taps įmanoma taikyti veiksmingesnius sprendimų priėmimo 
metodus, kai tik bus politinės valios tą daryti;

k) suteikta daugiau galimybių veikti lanksčiau, kai ne visos valstybės narės tuo pačiu 
metu nori ar gali vykdyti tam tikrą politiką;

Problemos

6. žino, jog visuotinai apgailestaujama, kad atsižvelgiant į Prancūzijos ir Nyderlandų 
referendumų rezultatus ir siekiant užtikrinti 27 valstybių narių sutarimą, reikėjo:

– atsisakyti konstitucinio metodo ir tam tikrų jo ypatybių – naujo, bendro ir 
struktūrizuoto teksto, aiškesnės terminijos teisės aktams pavadinti, simbolių ir 
vyriausiojo įgaliotinio kaip „užsienio reikalų ministro“ apibūdinimo;

– atidėti svarbių naujosios Sutarties elementų, pvz., naujosios balsavimo Taryboje 
sistemos (ir specialių nuostatų dėl balsavimo atidėjimo, žinomų kaip „Joaninos 
kompromisas“) įsigaliojimo įgyvendinimą ir kai kuriose politikos srityse į įprastą 
teisės aktų leidybos procedūrą įtraukti į „avarinius stabdžius“ panašias ribojimo 
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priemones;

– į Sutartį įtraukti konkrečioms valstybėms narėms taikomas priemones, pvz., 
Jungtinei Karalystei ir Airijai – sutikimo bendradarbiauti policijos ir baudžiamosios 
teisės srityje sistemą (opt-in), JK ir Lenkijai – protokolą, kuriuo ribojamas Chartijos 
poveikis nacionalinei teisei, o Italijai – papildomą vietą Parlamente, nukrypstant nuo 
mažėjančio proporcingumo principo;

– pakeisti keleto Sutarties pastraipų arba prie jos pridedamų deklaracijų formuluotes, 
kuriose nepagrįstai pereinama prie neigiamo tono, sudarančio nepasitikėjimo Sąjunga 
ir jos institucijomis įspūdį ir klaidingai nuteikiančio visuomenę;

Išvados

7. mano, kad Sutartimi bus sukurtas pastovus, ilgalaikis būsimos Sąjungos raidos pagrindas;

8. pritaria Sutarčiai ir tikisi, kad visos Sąjungos valstybės narės galės ją ratifikuoti iki 
2009 m. sausio 1 d.;

9. žino, kad iš dalies keičianti sutartis visada ne tokia aiški ir suprantama kaip kodifikuota 
sutartis, bet tikisi, kad greitai bus paskelbtos Lisabonos sutartimi iš dalies pakeistos 
konsoliduotos Sutartys – piliečiams bus pateiktas aiškesnis pagrindinis Sąjungos tekstas;

10. primena savo prašymą ES ir valstybių narių institucijoms, remiantis sąžiningo 
bendradarbiavimo principu, dėti visas pastangas, kad Europos piliečiai būtų aiškiai ir 
objektyviai informuojami apie Sutarties turinį;

11. paveda atsakingam komitetui parengti reikiamus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus ir 
įvertinti, ar reikia papildomų įgyvendinimo priemonių;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą 
valstybių narių nacionaliniams parlamentams, Tarybai, Europos Komisijai bei buvusiems 
Konvento dėl Europos ateities nariams ir užtikrinti, kad Parlamento tarnybos, įskaitant 
išorės biurus, suteiktų pakankamai informacijos apie Parlamento poziciją dėl šios 
Sutarties.
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