
 

 

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, LITHUANIA    

Tel. + 370 5 239 6762   E-mail: presidency@lrs.lt 

 

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJA 
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PAŢYMA 

 II posėdis. Penkeri metai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai: subsidiarumo patikros pamokos 

parlamentuose 

Subsidiarumo principas Europos Sąjungoje 

Subsidiarumo principu vadovaujamasi įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES, 

Sąjunga) įgaliojimus. Jis taikomas tik tose srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos ir 

valstybių narių kompetencijai.
1
 Pagal šį principą Sąjunga neturi teisės imtis veiksmų tam tikroje 

srityje, jei valstybės narės veiksmingai ją gali reglamentuoti nacionaliniu, regioniniu arba vietos 

lygmeniu. Tai reiškia, kad pagal šį principą Sąjungai suteikiama teisė vykdyti savo įgaliojimus, 

jei valstybės narės negali tinkamai pasiekti numatyto veiksmo tikslų. Šis principas į Europos 

sutartis buvo įtrauktas siekiant uţtikrinti, kad įgaliojimai būtų vykdomi labiau atsiţvelgiant į 

piliečių interesus. 

Subsidiarumo principas pirmiausia atsirado Mastrichto sutartyje 1992 m., tačiau 

Lisabonos sutartimi (2009 m.) buvo įtvirtinta tikslesnė jo apibrėţtis. Pagal ES sutarties 5 

straipsnio 3 dalį Sąjungos institucijų įsikišimas atitinka subsidiarumo principą, jei yra įvykdytos 

trys sąlygos: a) sritis nepriklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai; b) valstybės narės negali 

tinkamai pasiekti numatyto veiksmo tikslų; c) atsiţvelgiant į veiksmo mastą arba poveikį, 

įsikišus Sąjungai šis veiksmas būtų įvykdytas sėkmingiau
2
. 

Nacionalinių parlamentų atliekama subsidiarumo patikra 

Pagal ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnį nacionaliniai parlamentai, taikydami 

Protokole Nr. 2 nustatytą procedūrą, uţtikrina subsidiarumo principo laikymąsi. Pagal šią 

procedūrą nacionaliniai parlamentai ar nacionalinio parlamento rūmai per aštuonias savaites 

nuo teisės akto projekto pateikimo visomis oficialiomis ES kalbomis datos gali pateikti Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą nuomonę, kodėl, jų manymu, tam 

tikras projektas neatitinka subsidiarumo principo. Kai pagrįstai nuomonei pritariama ne maţiau 

kaip trečdaliu nacionaliniams parlamentams priskirtų balsų (dvejų rūmų parlamentai turi po 

vieną balsą kiekvieniems rūmams, o vienų rūmų parlamentai turi po du balsus), projektas turi 

būti persvarstomas (vadinamoji geltonoji kortelė). Teisės akto projektą pateikusi institucija gali 

                                                           
1
 Kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4 straipsnyje 

2
 Išsamesnį subsidiarumo principo aprašymą galima rasti internete adresu: 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.2.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.2.pdf
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nuspręsti jo nekeisti, iš dalies pakeisti arba jį atsiimti. Sprendţiant dėl dokumentų, susijusių su 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, pakanka ketvirtadalio nacionalinių parlamentų balsų.  

Kai vykdant įprastą teisėkūros procedūrą teisėkūros pasiūlymo atitiktimi subsidiarumo 

principui suabejojama nacionaliniams parlamentams priskirtų balsų paprasta dauguma, o 

Komisija nusprendţia nekeisti savo pasiūlymo, klausimas perduodamas ES teisės aktų leidėjui 

(Europos Parlamentui ir Tarybai). Jei bet kuris iš šių teisės aktų leidėjų mano, kad teisėkūros 

pasiūlymas yra nesuderinamas su subsidiarumo principu, gali jį atmesti 55 proc. Tarybos narių 

balsų dauguma arba Europos Parlamento balsų dauguma (vadinamoji oranţinė kortelė).  

2012 m. geguţės mėn. pirmą kartą geltonoji kortelė buvo panaudota vienam Europos 

Komisijos pasiūlymui dėl reglamento dėl teisės imtis bendrų veiksmų atsiţvelgiant į įsisteigimo 

laisvę ir laisvę teikti paslaugas (vadinamasis Monti II pasiūlymas). 12 iš 40 nacionalinių 

parlamentų (arba šių parlamentų rūmų) (atitinkamai 19 iš 54 balsų, arba daugiau kaip trečdalis 

balsų) nusprendė, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Galiausiai Komisija savo 

pasiūlymą atsiėmė, nors paţymėjo, kad taip atsitiko ne dėl to, kad pasiūlymas neatitiko 

subsidiarumo principo, bet dėl platesnio politinio nepritarimo šiam pasiūlymui. 

Antrą kartą geltona kortelė buvo panaudota 2013 m. spalio mėn., kai 14 parlamentų rūmų, 

t. y. 11 nacionalinių parlamentų (19 iš 56 balsų), pateikė nuomonę, kad pasiūlymas dėl Europos 

prokuratūros steigimo paţeidė subsidiarumo principą. Tą kartą Komisija nusprendė nekeisti 

pasiūlymo dėl Europos prokuratūros įsteigimo.
3
 Šią iniciatyvą taip pat remia Europos 

Parlamentas ir pakankamai daug nacionalinių parlamentų. Sumanymas įsteigti Europos 

prokuratūrą naudojantis tvirtesniu bendradarbiavimu rimtai svarstomas ir Taryboje. 

Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo iki 2014 m. kovo 10 d. nacionaliniai parlamentai 

buvo pateikę iš viso 278 pagrįstas nuomones. 1 lentelėje matyti, kaip didėjo nacionalinių 

parlamentų aktyvumas naudojantis teise pateikti pagrįstą nuomonę. Aktyviausi buvo Švedijos  

Riksdagas (49 pagrįstos nuomonės), Prancūzijos Senatas (18) ir Liuksemburgo Deputatų Rūmai 

(17). 

1 lentelė. Nacionalinių parlamentų pateiktos pagrįstos nuomonės 

Valstybė narė 
Parlamentas/ 

Parlamento rūmai 
2010 2011 2012 2013 2014* Viso 

Austrija 
Nacionalinė Taryba 1 0 1 0 0 2 

Federalinė Taryba 2 1 3 6 0 12 

Belgija 
Atstovų Rūmai 0 1 3 1 0 5 

Senatas 0 1 0 1 0 2 

Bulgarija Nacionalinis Susirinkimas 0 2 0 0 0 2 

Kroatija 
Kroatijos Respublikos 

Susirinkimas 
- - - 0 0 0 

Kipras Atstovų Taryba 0 1 1 1 0 3 

Čekija 
Atstovų Rūmai 1 0 1 0 0 2 

Senatas 1 0 0 2 0 3 

Danija Folketingas 2 1 3 1 0 7 

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_eppo_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_eppo_en.htm
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Estija Rygikogas 0 0 0 1 0 1 

Suomija Eduskunta 0 1 1 1 0 3 

Prancūzija 
Nacionalinė Asamblėja 0 1 0 1 1 3 

Senatas 3 1 10 4 0 18 

Vokietija 
Bundestagas 1 1 1 0 0 3 

Bundesratas 2 1 5 3 0 11 

Graikija 
Graikijos Respublikos 

Parlamentas 
0 0 0 3 0 3 

Vengrija Nacionalinė Asamblėja 0 0 0 1 0 1 

Airija 
Irachtas (Atstovų Rūmai ir 

Senatas) 
0 1 0 3 0 4 

Italija 
Deputatų Rūmai 0 2 1 1 0 4 

Senatas 1 3 1 2 0 7 

Latvija Saeima 0 0 1 1 0 2 

Lietuva Seimas 2 0 1 6 0 9 

Liuksemburgas Deputatų Rūmai 3 7 4 3 0 17 

Malta Atstovų Rūmai 0 2 1 5 0 8 

Nyderlandai 
Antrieji Rūmai 2 4 4 5 0 15 

Pirmieji Rūmai 2 3 2 3 0 10 

Lenkija 
Seimas 2 5 3 2 0 12 

Senatas 4 4 2 2 0 12 

Portugalija 
Portugalijos Respublikos 

Asamblėja 
0 1 1 1 0 3 

Rumunija 
Deputatų Rūmai 0 2 0 3 0 5 

Senatas 0 2 0 3 0 5 

Slovakija Nacionalinė Rada 0 2 1 0 0 3 

Slovėnija 
Valstybės Susirinkimas 0 0 0 1 0 1 

Valstybės Taryba 0 0 0 0 0 0 

Ispanija 
Generaliniai Rūmai 

(Deputatų Rūmai ir Sentas) 
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Švedija Riksdagas 3 10 21 14 1 49 

Jungtinė 

Karalystė 

Bendruomenių Rūmai 1 3 3 5 2 14 

Lordų Rūmai 2 1 1 3  7 

Viso  35 65 78 94 5 278 

Šaltiniai: Duomenys paimti iš 2012 m. ir 2013 m. IPEX darbo ataskaitų ir 2010 m. ir 2011 m.  Komisijos ir 

nacionalinių parlamentų santykių metinių ataskaitų. Duomenis taip pat atnaujino nacionalinių parlamentų 

nuolatiniai atstovai Europos Sąjungoje. 

Pastaba*: 2014 m. kovo 10 d. duomenys 
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Kaip patobulinti dabartinę sistemą? 

Per penkerius subsidiarumo patikros sistemos egzistavimo metus buvo iškelta įvairių 

idėjų, kaip tobulinti šią sistemą. Vienas aktualiausių klausimų susijęs su tuo, kad šiuo metu 

subsidiarumo patikros sistema nacionaliniams parlamentams suteikia galių tik blokuoti 

teisėkūros procesą. Todėl klausimas, kaip konstruktyviau įtraukti nacionalinius parlamentus į 

Sąjungos teisėkūros procesą siekiant įgalinti juos pozityviai formuoti ES teisę, yra atviras ir 

aktualus.  

Dar 2006 m. Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel BARROSO siūlė politinio 

dialogo galimybę. Dirbdama pagal politinio dialogo principus, Komisija siunčia pasiūlymus dėl 

teisės aktų ir konsultacinius dokumentus nacionaliniams parlamentams ir ragina juos 

neterminuotai pateikti nuomones, dar vadinamas pasiūlymais, dėl tokių dokumentų. Komisija 

yra įsipareigojusi teikti atsakymus į pateiktus pasiūlymus. Nepaisant konstruktyvios politinio 

dialogo prigimties, nacionaliniai parlamentai nuolat tvirtindavo, kad Komisijos atsakymai 

galėtų būti pateikiami laiku ir labiau atsiţvelgiant į įvairius niuansus. Panašių nusiskundimų iš 

nacionalinių parlamentų girdima ir dėl pagrįstų nuomonių. L COSAC pasiūlyme Komisija 

raginama „uţtikrinti, kad atsakymai dėl nacionalinių parlamentų pagrįstų nuomonių ir politinio 

dialogo metu suformuluotų pasiūlymų būtų gaunami geresnės kokybės ir laiku“
4
.  

Dar viena mintis, kaip padidinti konstruktyvų nacionalinių parlamentų dalyvavimą ES 

sprendimų priėmimo procese, yra susijusi su vadinamosios ţaliosios kortelės pasiūlymu. 

Ţaliosios kortelės procedūra sudarytų nacionaliniams parlamentams galimybę siūlyti Komisijai 

naujas politikos kryptis ar teisės aktus, įskaitant galiojančių ES teisės aktų pakeitimus ar 

pripaţinimą netekusiais galios. Komisija jau XLIX COSAC pasiūlyme buvo raginama „skirti 

ypatingą dėmesį ir atsiţvelgti į nuomones dėl konkrečių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų“, kurias pateikia bent trečdalis nacionalinių parlamentų
5
. 

Oficialiame atsakyme į XLVII COSAC pasiūlymą Komisija taip pat įsipareigojo stiprinti 

politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais Europos semestro klausimais, kuris vyktų du 

kartus per metus.
6
 Tai dar viena galimybė konstruktyviau stiprinti nacionalinių parlamentų 

dalyvavimą labai svarbioje Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos srityje. 

Kita vertus, kai kurie nacionaliniai parlamentai yra išreiškę susirūpinimą dėl trumpo 

laikotarpio pagrįstai nuomonei pateikti. XLIX COSAC pasiūlyme buvo paţymėta, kad 

„daugeliu atvejų pakanka aštuonių savaičių laikotarpio subsidiarumui įvertinti“. Tačiau taip pat 

buvo pabrėţta, kad, atsiţvelgiant į būsimą diskusiją dėl ES ateities, „ateityje persvarstant 

Sutartį, reikėtų atsiţvelgti į nacionalinių parlamentų nuomonę, kad, nustačius ilgesnį laikotarpį, 

procesas palengvėtų, sumaţėtų atostogų, parlamento darbo pertraukų įtaka“ ir kad „dėl tokio 

laikotarpio pailginimo Europos teisėkūros procedūra stipriai nesulėtėtų“. 

Klausimai diskusijai 

1. Ar nacionaliniai parlamentai sugebėjo efektyviai išnaudoti Lisabonos sutarties 

galimybes, susijusias su subsidiarumo patikra? 

                                                           
4
 http://www.lrs.lt/intl/presidency.show?theme=285&lang=2&p_eventguid=de53a15a-3bc7-4ca9-890a-

0b32af294418  
5
 http://www.parleu2013.ie/meetings/plenary-meeting-of-the-xlix-cosac-23-25-june-2013/#.UxmhJj9_sdV  

6
 http://www.cosac.eu/denmark2012/plenary-meeting-of-the-xlvii-cosac-22-24-april-2012/  

http://www.lrs.lt/intl/presidency.show?theme=285&lang=2&p_eventguid=de53a15a-3bc7-4ca9-890a-0b32af294418
http://www.lrs.lt/intl/presidency.show?theme=285&lang=2&p_eventguid=de53a15a-3bc7-4ca9-890a-0b32af294418
http://www.parleu2013.ie/meetings/plenary-meeting-of-the-xlix-cosac-23-25-june-2013/#.UxmhJj9_sdV
http://www.cosac.eu/denmark2012/plenary-meeting-of-the-xlvii-cosac-22-24-april-2012/
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2. Ar pakanka aštuonių savaičių pateikti pagrįstai nuomonei? 

3. Ar nacionalinius parlamentus tenkina Komisijos atsakymai į jų pateiktas pagrįstas 

nuomones ir pasiūlymus pateiktus pagal politinio dialogo sistemą? Kaip būtų galima patobulinti 

atsakymus? 

4. Kaip uţtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai konstruktyviau prisidėtų prie ES 

teisėkūros proceso? 

5. Ar parlamentai pritaria, kad būtų plėtojamas politinis Komisijos ir nacionalinių 

parlamentų dialogas, kurį po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų vestų nauja Komisija? 

 


