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Remdamasis Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos (toliau – Parlamentų 

pirmininkų konferencija) 2012 m. balandžio 20−21 d. Varšuvoje priimtu sprendimu peržiūrėti 

Tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) konferencijos (toliau – Tarpparlamentinė konferencija) darbo 

tvarkos taisykles praėjus dvejiems metams nuo jos pirmojo posėdžio, o peržiūros išvadas 

pateikti atitinkamo Parlamentų pirmininkų konferencijos posėdžio metu; 

remdamasis 2012 m. rugsėjo 9−10 d. Pafose vykusios Tarpparlamentinės konferencijos 

darbo tvarkos taisyklių 9 straipsniu, kuriuo teigiama, kad „Tarpparlamentinė konferencija gali 

sudaryti Ad hoc peržiūros komitetą, kuris per aštuoniolika (18) mėnesių nuo Tarpparlamentinės 

konferencijos pirmojo posėdžio įvertintų jos veiklą ir pateiktų rekomendacijas, kurias svarstytų 

ES parlamentų pirmininkų konferencija“; 

atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 24−25 d. Tarpparlamentinės konferencijos Dubline priimtą 

sprendimą sudaryti Ad hoc peržiūros komitetą (toliau – Peržiūros komitetas) persvarstyti 

Tarpparlamentinės konferencijos darbo tvarkos taisykles ir sukurti Peržiūros komiteto darbo 

grupę, kuri preliminariai peržiūrėtų Tarpparlamentinės konferencijos darbo tvarkos taisykles; 

Lietuvos Respublikos Seimas, pirmininkaujančios valstybės Parlamentas, atidžiai 

apsvarstęs nacionalinių parlamentų delegacijų pateiktus pasiūlymus dėl darbo tvarkos taisyklių 

pakeitimų teikia šias pirmines rekomendacijas: 

1. Dabartinį sutrumpintą pavadinimą − Tarpparlamentinė konferencija − pakeisti santrumpa, 

kad šią konferenciją galima būtų atskirti nuo kitų tarpparlamentinių konferencijų, 

pavyzdžiui, COSAC ir Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

konferencijos. Viena siūlomų santrumpų yra COFDAC. 
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2. Tarpparlamentinės konferencijos metu be plenarinių posėdžių būtų galima organizuoti 

gretutinius renginius, tokius kaip diskusijas aktualiais klausimais mažesnėse grupėse, darbo 

grupių posėdžius, ar dirbti pasiskirsčius į grupes. 

3. Tarpparlamentinės konferencijos išvadų projektą prieš atitinkamą susitikimą 

pirmininkaujančios šalies parlamentas galėtų perduoti visoms delegacijoms, palikdamas 

tiek laiko, kad jo pakaktų pakeitimams apsvarstyti ir pateikti. 

4. Nustatyti Tarpparlamentinės konferencijos pirmininkaujančio trejeto sudėtį ir vaidmenį. Jį 

galėtų sudaryti pirmininkaujančios, pirmininkavusios, pirmininkausiančios šalies 

nacionalinio parlamento ir Europos Parlamento delegacijos. 

5. Siekiant užtikrinti, kad visų dalyvaujančių parlamentų atstovai galėtų pasisakyti visose 

diskusijose, jei to pageidauja, pirmininkaujančios valstybės parlamentas, sudarydamas 

darbotvarkės projektą, turėtų numatyti daugiau laiko diskusijoms. 

6. Numatyti galimybę politinėms grupėms, sudarytoms pagal Europos politines partijas, prieš 

Tarpparlamentinės konferencijos posėdžius sušaukti savo neformalius susitikimus. 

7. Šios darbo tvarkos taisyklės parengtos vienu originaliu egzemplioriumi, kurio tekstai anglų 

ir prancūzų kalbomis yra autentiški. Taisyklės įsigalioja nuo jų priėmimo momento. 


