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Pirmininkaujančios valstybės pateikiamos ES parlamentų pirmininkų konferencijos 

išvados 

 

Nikosija, 2013 m. balandžio 21–23 d. 

 

Pastabos 

 

 

Europos Sąjungos (ES) parlamentų pirmininkų konferencija vyko Nikosijoje 2013 m. 

balandžio 21–23 d. Kipro Respublikos Atstovų rūmų pirmininko kvietimu. Konferencijoje 

dalyvavo 27 Europos Sąjungos valstybių narių 42 parlamentų rūmų pirmininkai (arba jų 

atstovai) ir Europos Parlamento pirmininkas. Į konferenciją taip pat atvyko Kroatijos 

(stojančioji šalis) ir trijų šalių kandidačių – Islandijos, Juodkalnijos ir  BJRM – parlamentų 

pirmininkai. Konferencijai pirmininkavo Kipro Respublikos Atstovų rūmų pirmininkas 

Yiannakis L. Omirou.  

 

2013 m. balandžio 22 d., pirmadienį, konferencijoje aptartos šios temos:  

1. „ES nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento vaidmuo skatinant demokratiją 

ir pagarbą žmogaus teisėms trečiosiose šalyse, ypač Viduržemio jūros regione“. Temą kartu 

pristatė Yiannakis L. Omirou ir Maltos Atstovų rūmų pirmininkas dr. Angelo Farrugia.  

 

2. „Kaip priartinti piliečius prie Europos Sąjungos“. Temą bendrai pristatė Belgijos 

Atstovų rūmų pirmininkas Andre Flahaut ir EP narė, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komiteto narė, 2013 m. Europos piliečių metų pranešėja Antigoni Papadopoulou.  

 

3. Tema „Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje (SSKV) 13 straipsnis“ aptarta konferencijos 1+1 formato sesijoje.   

 

2013 m. balandžio 23 d., antradienį, konferencijoje aptarta tema „Socialinė sanglauda 

griežto taupymo laikotarpiu: ką gali padaryti nacionaliniai parlamentai“. Temą bendrai 

pristatė Graikijos parlamento pirmininkas Evangelos Meimarakis ir Portugalijos Respublikos 

Asamblėjos pirmininkė Assunção Esteves. 

 

ES nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento vaidmuo skatinant demokratiją 

ir pagarbą žmogaus teisėms trečiosiose šalyse, ypač Viduržemio jūros regione  
 

1. Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad pasaulinėje arenoje Europos Sąjunga darosi 

vis svarbesnė. Jie pasidžiaugė, kad Europos Sąjunga yra svarbi tarptautinė galia, kuri palaiko 

intensyvius dvišalius ryšius su viso pasaulio šalimis, taip pat daugiašalius ryšius su 

tarptautinėmis organizacijomis, kuriose atlieka aktyvų vaidmenį. Parlamentų pirmininkai 

pabrėžė, kad Lisabonos sutartyje numatyta, jog tarptautiniu lygiu ES turėtų vadovautis 

demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių universalumo ir 

nedalumo principais, užtikrinti žmogaus orumą, laikytis lygybės ir solidarumo principų, 

Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės.  

 

2. Parlamentų pirmininkai atkreipė dėmesį į didelį Europos Sąjungos ir jos valstybių 

narių susidomėjimą Viduržemio jūros regionu, pasidžiaugė tuo, kas jau nuveikta 

persitvarkant per pastaruosiu dvejus metus. Tačiau parlamentų pirmininkai išreiškė savo 

susirūpinimą dėl nuolat liejamo kraujo Sirijoje ir suirutės Egipte.  
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3. Parlamentų pirmininkai pabrėžė, kaip svarbu stiprinti demokratiją ir žmogaus teises 

Viduržemio jūros regione, nes tai užtikrina ilgalaikę taiką, stabilumą, saugumą, plėtrą ir 

klestėjimą regiono piliečiams.  

 

4. Parlamentų pirmininkai taip pat akcentavo, jog veiksmingai dirbdami parlamentai 

gali atlikti svarbų vaidmenį padėdami diegti demokratines sistemas ir gerą valdyseną, taip pat 

gali padėti užtikrinti stabilumą pereinamuoju laikotarpiu. Gerai funkcionuojantys parlamentai 

gali sukurti tinkamas sąlygas demokratinėms sistemoms įsitvirtinti, nes jie yra pagrindinė 

demokratinės šalies institucija. Štai kodėl turėtų būti remiami parlamentai Arabų pavasarį 

išgyvenančiose šalyse.  

 

5. Tad parlamentų pirmininkai gerai suvokia, kokį vaidmenį atlieka Europos Sąjungos 

parlamentai skatindami demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms trečiosiose šalyse. 

Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad tarpusavio pagalba ir parama galėtų būti labai svarbi 

kuriant gerai funkcionuojančius parlamentus, kurie turėtų laikytis tarpusavio pagarbos, lygaus 

ir veiksmingo atstovavimo, skaidrumo, atskaitomybės, veiksmingumo principų nacionaliniu 

ir tarptautiniu lygiu.  

 

6. Parlamentų pirmininkai pripažįsta, kad parlamentai savo specialiosiomis žiniomis 

apie visus parlamentinio darbo aspektus gali gerokai prisidėti prie pajėgumų kūrimo 

trečiosiose šalyse, o tai savaime padėtų sukurti stabilią demokratiją.  

 

7. Parlamentų pirmininkai skatina nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą 

tęsti veiklą šioje srityje, įskaitant techninę pagalbą, mainų ir porines programas, paramą 

žmogaus teisėms ir demokratijos gynėjams, atitinkamų rezoliucijų priėmimą, sutarčių ir 

konvencijų ratifikavimą. Pirmininkai pabrėžia, kad visa parama turi būti teikiama laikantis 

abipusės pagarbos ir kartu kuriant projektus, kad būtų užtikrintas tikrai veiksmingas 

bendradarbiavimas.  

 

8. Prisimindami, jog dvišalių ir daugiašaliu lygiu vykdoma daug susijusių programų, 

parlamentų pirmininkai akcentuoja, kad reikia vengti dubliavimosi, bet užtikrinti skirtingų 

iniciatyvų sąveiką.  

 

Kaip priartinti piliečius prie Europos Sąjungos  
 

1. Parlamentų pirmininkai pripažįsta, kad dėl dabartinės ekonominės ir finansų krizės 

Europos Sąjungoje būtina atskaitomybė, didesnis ES sprendimų priėmimo demokratinis 

teisėtumas, vis aktyvesnis piliečių dalyvavimas viešuosiuose Sąjungos reikaluose.  Kadangi 

nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas atstovauja žmonių valią, parlamentų 

pirmininkai dar kartą akcentuoja svarbų parlamentų vaidmenį mažinant Sąjungoje 

demokratijos deficitą.  

 

2. Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta anksčiau, parlamentų pirmininkai pripažįsta, jog 

parlamentai galėtų paskatinti diskusiją ES klausimais tiek nacionaliniu, tiek tarpparlamentiniu 

lygiu. Tad nepaisant bet kokios ES klausimu inicijuotos diskusijos nacionaliniu lygiu, 

bendradarbiaujant parlamentams reikėtų, be kita ko, keistis informacija, kaip toliau didinti 

piliečių informuotumą apie jų teises ir ES klausimus.   
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3. Parlamentų pirmininkai pritaria tam, kad 2013 m. buvo pavadinti „Europos piliečių 

metais“, ir mano, kad tai buvo padaryta laiku siekiant paskatinti piliečius aktyviai dalyvauti 

Sąjungos demokratiniame gyvenime.  

 

4. Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kaip svarbu, kad piliečiai aktyviai dalyvautų 

Europos Parlamento narių rinkimuose, nes taip stiprės piliečių priklausymo Sąjungai jausmas 

ir labai sumažės atotrūkis tarp Sąjungos ir jos žmonių. Tad parlamentų pirmininkai skatina 

piliečius naudotis rinkimų teise ir akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad piliečiams būtų aišku, 

kiek svarbūs nacionaliniu ir ES lygiu priimami sprendimai jų gyvenimui.   

 

5. Parlamentų pirmininkai dar kartą akcentuoja žiniasklaidos vaidmenį parlamentinėje 

demokratijoje, kaip tai yra įtvirtinta 2012 m. balandžio 19–21 d. Varšuvoje vykusios 

Parlamentų pirmininkų konferencijos išvadose, ir siūlo, kad parlamentai kuo geriau išnaudotų 

vaizdo ir garso priemones bei socialinius tinklus keitimuisi informacija tarp parlamentų ir 

piliečių ir taip aktyviau įtrauktų piliečius į ES viešuosius reikalus.   

 

Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje 

(SSKV) 13 straipsnis  
 

1. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį, kad Europos semestro proceso 

demokratinis teisėtumas yra nepaprastai svarbus ir kad nacionaliniai parlamentai turėtų 

tinkamai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant sistemą, kuria siekiama ryžtingesnių 

ekonominių, biudžeto ir fiskalinės politikos reformų jų šalyse, bei įtraukiant ES matmenį į 

nacionalinę politiką.  

 

2. Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad demokratinį teisėtumą Europos Sąjungoje 

reikia stiprinti ypač dabar, kai diskutuojant apie krizės priežastis, visų pirma euro zonoje, 

daugiausia dėmesio skiriama tinkamoms ES ekonomikos valdymo struktūroms.  

 

3. Parlamentų pirmininkai pabrėžia būtinybę didinti demokratinį teisėtumą ir 

atskaitomybę ES ekonomikos valdymo srityje, ypač ekonominėje ir pinigų sąjungoje, ir 

poreikį siekti didesnio nacionalinių parlamentų vaidmens. Jie džiaugiasi, kad ši būtinybė 

pripažįstama veiksmų plane „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos 

projektas“, kurį Europos Komisija paskelbė 2012 m. lapkričio mėn., ir Europos Vadovų 

Tarybos Pirmininko Herman Van Rompuy ataskaitoje „Kelias į tikrą ekonominę ir pinigų 

sąjungą“, parengtoje glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisijos, Euro grupės ir 

Europos Centrinio Banko pirmininkais ir paskelbtoje 2012 m. gruodžio mėn.  

 

4. Parlamentų pirmininkai pritaria tam, kad didesnę ES integraciją turėtų lydėti 

demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės stiprinimas Europos ir nacionaliniu lygiu, kur 

priimami sprendimai.  

 

5. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį, kad remiantis Sutarties dėl stabilumo, 

koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) 13 straipsniu, Europos 

Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas turėtų būti intensyvesnis 

atsižvelgiant į naująjį EPS ekonomikos valdymą. Jie taip pat atkreipia dėmesį, kad 

Tarpparlamentinės konferencijos steigimas pagal Sutarties 13 straipsnį suteikia unikalią 

galimybę nacionaliniams parlamentams apsvarstyti savo vaidmenį užtikrinant demokratinę 

atskaitomybę ir teisėtumą Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į labiau integruotą finansinės, 

biudžeto ir ekonominės politikos sistemą.  
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6. Parlamentų pirmininkai sutinka, kad nacionalinių parlamentų ateitis daugiausia 

priklauso nuo to, ar jie aktyviai naudosis naujomis galimybėmis, kad ES nacionaliniai 

parlamentai ir Europos Parlamentas prisidėtų kuriant labiau teisėtą ir demokratiškai 

atskaitingą ES ekonomikos valdymo sistemą.  

 

7. Parlamentų pirmininkai mano, kad gilesnei ekonominei sąjungai būtina tolesnė 

parlamentinė priežiūra ir todėl palaiko Konferencijos įsteigimą pagal Sutarties dėl stabilumo, 

koordinavimo ir valdymo (SSKV) 13 straipsnį. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį, kad 

remiantis ankstesniu ES parlamentų pirmininkų sprendimu
1
, svarbu plėtoti įsteigtas 

struktūras, kad būtų galima patenkinti būsimus parlamentinio bendradarbiavimo poreikius.  

 

8. Parlamentų pirmininkai sutinka, kad Konferencijoje turėtų dalyvauti visų Europos 

Sąjungos valstybių narių nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, ypač atitinkamų 

komitetų, atstovai. Tad parlamentų pirmininkai mano, jog naujasis mechanizmas galėtų būti 

kuriamas pagal Tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) bei bendros 

saugumo ir gynybos politikos (BSGP) konferencijos principus, panaikinant kiekvienos 

pirmininkaujančios šalies rengiamus atitinkamų komitetų pirmininkų susitikimus ir taip 

sutaupant lėšų. Kiekvienas parlamentas nustato savo delegacijos sudėtį ir dydį.  

 

9. Parlamentų pirmininkai siūlo, kad konferencija vyktų dukart per metus derinantis 

prie Europos semestro. Pirmąjį metų pusmetį konferencija vyktų Briuselyje, ją rengtų ir jai 

bendrai pirmininkautų Europos Parlamentas su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios 

šalies parlamentu. Tuo tarpu antrąjį pusmetį Konferenciją rengtų ir jai pirmininkautų šešis 

mėnesius Tarybai pirmininkaujanti šalis. Parlamentų pirmininkai siūlo, kad pirmoji 

konferencija būtų surengta pirmininkaujant Lietuvai, o antroji – 2014 m. pradžioje Europos 

Parlamente.  

 

10. Priimantieji parlamentai užtikrina sekretoriato paslaugas. Europos Parlamento ir 

priimančiųjų parlamentų sekretoriatai ir antrąjį pusmetį konferenciją rengiantis parlamentas 

palaikytų ryšius darbo tęstinumui užtikrinti.  

 

11. Parlamentų pirmininkų konferencija rekomenduoja, kad 2015 m. būtų peržiūrėta 

konferencijos organizavimo tvarka ir kad atitinkama pirmininkaujanti šalis pateiktų minėtos 

peržiūros išvadas Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijai. 

 

Socialinė sanglauda griežto taupymo laikotarpiu: ką gali padaryti nacionaliniai 

parlamentai  

 

1. Parlamentų pirmininkai pritaria, kad Europos Sąjungos parlamentai turėtų tinkamai 

dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ryžtingesnių ekonominių ir socialinių reformų sistemą 

nacionaliniu lygiu. Parlamentų pirmininkai taip pat pripažįsta, kad Europos semestro 

procesas, įgyvendinamas kaip šešių teisės aktų rinkinio sistema, – tai priemonė gerinti ES 

politikos koordinavimą makroekonomikos ir struktūriniais klausimais.  

                                                           
1 2010 m. gegužės 14–15 d. Stokholme vykusi ES parlamentų pirmininkų konferencija.  

„ <...> parlamentų pirmininkai mano, kad svarbu geriau koordinuoti tarpparlamentinę veiklą Europos Sąjungoje. 

Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad svarbu plėtoti įsteigtas struktūras, kad būtų patenkinti būsimi 

tarpparlamentinio bendradarbiavimo poreikiai. Reikėtų vengti susitikimų arba diskusijų dubliavimosi.“ 
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2. Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad Europos Sąjungos parlamentai turi užtikrinti, 

jog Europos semestras būtų demokratiškas ir skaidrus, kad jo metu būtų demokratiškai 

atsiskaitoma. Jie taip pat pritaria, kad Europos semestro demokratinį teisėtumą galima 

užtikrinti tik nacionaliniams parlamentams tiesiogiai dalyvaujant visuose etapuose.  

 

3. Parlamentų pirmininkai pabrėžia, kad Europos Sąjungos parlamentai turi dalyvauti 

svarstant savo šalies stabilumo ar konvergencijos programas ir nacionalines reformų 

programas prieš jas pateikiant Europos Komisijai. Jie taip pat pabrėžia būtinybę, kad 

įgyvendindama šias programas Europos Komisija atsižvelgtų į kiekvienos šalies konkrečias 

rekomendacijas. Nacionaliniams parlamentams taip pat turėtų būti pranešama apie jų šaliai 

skirtų rekomendacijų projektą, ir jie turi siųsti savo nuomonę šalies vyriausybei. Svarstant 

nacionalinį biudžetą, parlamentai turi įvertinti, ar atsižvelgta į jų šalies konkrečias 

rekomendacijas, ir ar tai atsispindi nacionaliniame biudžete.  

 

4. Parlamentų pirmininkai visiškai sutaria, kad ES ir jos valstybėms narėms kylančių 

problemų negalima išspręsti vien tik griežto taupymo priemonėmis ir nesiekiant fiskalinio 

konsolidavimo, tvaraus augimo ir socialinės sanglaudos pusiausvyros.  

 

5. Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėžia, jog be galo svarbus ES valstybių narių 

solidarumas, ypač ūkio krizės metu.  

 

6. Parlamentų pirmininkai akcentuoja, kad demokratinė kontrolė ir atskaitomybė 

turėtų būti ten, kur priimami ir įgyvendinami sprendimai, įskaitant ir Trejeto (Europos 

Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Tarptautinio valiutos fondo) sprendimus. Lisabonos 

sutartis padidino ir Europos Parlamento, ir nacionalinių parlamentų demokratinę 

atskaitomybę.  

 

7. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai 

parlamentai turi proporcingai dalyvauti toliau stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą. 

Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėžia, kad remiantis Sutarties dėl stabilumo, 

koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) 13 straipsniu ir prie 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtu Protokolu Nr. 1, reikėtų toliau stiprinti 

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą. Parlamentų pirmininkai 

taip pat akcentuoja, kad Europos parlamentinė savaitė Europos ekonominės politikos 

koordinavimo semestro klausimais ir politinis dialogas su Europos Komisija taip pat padeda 

siekti šio tikslo.  

 

8. Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėžia, kad labai svarbios Kipro Respublikos 

Atstovų rūmų surengtoje Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijoje vykusios 

diskusijos, kuriomis siekiama prisidėti prie aktyvaus nacionalinių parlamentų darbo 

formuojant ekonominę ir socialinę politiką. Didžiulį poveikį Europos gyventojų gyvenimo 

lygiui turinčios finansų krizės laikotarpiu labai svarbu įgyvendinti suderintą ir socialiniams 

poreikiams palankią politiką.  

 

IPEX – Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema  
 

1. Parlamentų pirmininkai pritaria 2013 m. vasario 10–11 d. Nikosijoje vykusio ES 

valstybių narių nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento generalinių sekretorių 
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susitikimo išvadoms dėl tolesnio 2012 m. Varšuvoje priimto IPEX veiksmų plano 

įgyvendinimo.  

 

2. Parlamentų pirmininkai vertina generalinių sekretorių pasiryžimą toliau plėtoti 

IPEX kaip patikimą ES informacijos ir dokumentų mainų priemonę bei reiškia paramą jų 

pastangoms stiprinti IPEX nacionalinių korespondentų vaidmenį atliekant užduotis ir 

pareigas, kaip apibrėžta dokumente „Nacionalinių korespondentų užduočių bei pareigų 

aprašymas“. Be to, parlamentų pirmininkai pritarė pasiūlymui, kad be esamos Parlamentų 

pirmininkų konferencijos svetainės, IPEX savo interneto svetainėje skirtų vietos ir kitų 

tarpparlamentinių konferencijų dokumentams (IPEX išvadų 7 pastraipa).  

 

3. Pirmininkaujančios valstybės narės paprašyta kreiptis į Europos Komisiją ir pateikti 

pasiūlymą, kad dokumentai, kuriuos Komisija dabar siunčia tik Tarybai, būtų perduodami ir 

IPEX sistemai (IPEX išvadų 9 pastraipa).  

 


