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PAŢYMA 

 III posėdis. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis 

 

Rytų partnerystės paskirtis ir tikslai 

Rytų partnerystės programa, pradėta 2009 m. geguţės 7 d. Prahoje Čekijos 

pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, apima šešias ES rytines kaimynes: Armėniją, 

Azerbaidţaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą. ES strateginiai interesai Rytų 

partnerystės regione – stabilumas, demokratijos plėtra ir ekonomikos klestėjimas. Rytų 

partnerystės programa rodo ES solidarumą ir ilgalaikius įsipareigojimus siekti sėkmės šiame 

regione. 

Rytų partnerystė pagrįsta bendrais tarptautinės teisės įsipareigojimais ir ES sutartyse 

įtvirtintomis svarbiausiomis vertybėmis, o oficialūs Rytų partnerystės tikslai yra: 

 skatinti demokratiją ir gerą valdymą 

 stiprinti energetinį saugumą 

 skatinti viešojo sektoriaus reformas ir aplinkos apsaugą 

 skatinti asmeninius ţmonių ryšius 

 remti ekonominę ir socialinę plėtrą 

 teikti papildomą finansavimą projektams, skirtiems maţinti socialinę nelygybę ir 

didinti stabilumą. 

Bendras Rytų partnerystės siekis – priartinti šalis partneres prie ES ir sudaryti pagrindą 

glaudesniems politiniams ryšiams uţmegzti ir stipresnei ekonominei integracijai su šiomis 

šalimis partnerėmis plėtoti. Pagrindinė priemonė tokiam bendradarbiavimui skatinti − 

asociacijos susitarimai (AA), apimantys glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios 

prekybos susitarimus (DCFTA). Asociacijos susitarimas pats savaime nėra tikslas, tai priemonė 

platesnėms struktūrinėms reformoms tose šalyse partnerėse paskatinti, taip uţtikrinant geresnį 

politinį suderinamumą su ES ir nuoseklią ekonominę integraciją į ES vidaus rinką. 

1 lentelė. Derybų su Rytų partnerėmis dėl AA/DCFTA susitarimų esama padėtis 

Šalis partnerė Aprašymas 

Armėnija 
Derybos baigtos. Tačiau 2013 m. rugsėjo mėn. Armėnija paskelbė apie 

ketinimą prisijungti prie Muitų sąjungos, kuriai priklauso ir Rusija, 

Baltarusija, Kazachstanas. Kadangi AA/DCFTA susitarimai 
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nesuderinami su naryste Muitų sąjungoje, susitarimas su Armėnija 

atidėtas.  

Azerbaidžanas 

Derybos dėl asociacijos susitarimo vyksta nuo 2010 m., tam tikra 

paţanga buvo paminėta Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime 2013 m. 

lapkričio mėn. Kol Azerbaidţianas netaps Pasaulio prekybos 

organizacijos nariu, nebus deramasi dėl jokių DCFTA susitarimo 

nuostatų. 

Baltarusija 

Oficialus bendradarbiavimas su Baltarusija nuo 1997 m. įšaldytas dėl 

nedemokratiškų prezidento ir parlamento rinkimų, pilietinei visuomenei, 

opozicijai ir nepriklausomai ţiniasklaidai taikomų grieţtų priemonių. 

Gruzija 

Derybos sėkmingai baigtos, AA/DCFTA susitarimas parafuotas Rytų 

partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje 2013 m. lapkričio 

mėn. Susitarimą pasirašyti planuojama iki 2014 m. birţelio mėn. 

Moldova 

Derybos sėkmingai baigtos, AA/DCFTA susitarimas parafuotas Rytų 

partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje 2013 m. lapkričio 

mėn. Susitarimą pasirašyti planuojama iki 2014 m. birţelio mėn. 

Ukraina 

Derybos sėkmingai baigtos, susitarimas parafuotas 2012 m. Šių metų 

kovo 21 d. Briuselyje buvo pasirašyta ES-Ukrainos Asociacijos 

susitarimo politinių nuostatų dalis. DCFTA dalį ketinama pasirašyti po 

Ukrainos prezidento rinkimų, numatytų geguţės 25 d.   

1 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad visų šalių partnerių santykių su ES 

intensyvumas yra skirtingas. Be to, poţiūris į bendradarbiavimą Rytų partnerystės regione iš 

esmės pagrįstas paskatomis, vadinamuoju „duodant daugiau, daugiau ir gaunama“ principu. 

Kitaip tariant, reformų vykdymo sparta padeda nustatyti bendradarbiavimo intensyvumą ir 

aktyviausiai reformas vykdančios šalys partnerės gauna daugiausiai naudos iš santykių su 

Europos Sąjunga. 

Viena svarbiausių bendradarbiavimo su Rytų partnerystės šalimis sričių yra asmeninių 

piliečių bendravimo stiprinimas. Tiesioginį piliečių bendravimą galima stiprinti pasitelkus 

studentų mainus, plėtojant glaudesnį bendradarbiavimą mokslo srityje ir uţmezgant verslo 

ryšius (pvz., pasitelkus pilietinės visuomenės forumą, verslo forumą arba Rytų partnerystės 

jaunimo forumą). Vizų reţimo supaprastinimas turi, tikriausiai, daugiausia galimybių suartinti 

Rytų partnerystės valstybių ir ES visuomenę. Kitoje lentelėje parodyta, kad paţanga vizų 

reţimo supaprastinimo srityje yra skirtinga. 

2 lentelė. Pažanga pasiekta susitarimuose dėl vizų režimo supaprastinimo / 

liberalizavimo Rytų Partnerystės šalims partnerėms 

Šalis partnerė VFA VLAP 
Bevizis 

režimas 
Aprašymas 

Armėnija ✓ – – VFA įsigaliojo 2014 m. sausio1 d. 

Azerbaidţanas ✓* – – VFA pasirašytas, bet dar neratifikuotas.  

Baltarusija – – – 2014 m. sausio mėn. Briuselyje pradėtos 
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derybos tarp ES ir Baltarusijos dėl vizų reţimo 

supaprastinimo ir readmisijos susitarimų. 

Gruzija ✓ ✓ – 

Pasiekta paţangos įgyvendinant VLAP pirmąjį 

etapą. Gruzijoje turi būti priimta keletas 

įstatymų, kurie leis pradėti VLAP antrąjį etapą. 

Moldova ✓ ✓ ✓* 

VLAP Moldovoje baigtas įgyvendinti prieš pat 

Rytų partnerystės viršūnių susitikimą Vilniuje. 

Trys ES institucijos – Komisija, Taryba ir 

Europos Parlamentas – jau pritarė, kad 

Moldovai būtų taikomas bevizis reţimas. Šis 

sprendimas turėtų įsigalioti 2014 m. 

geguţės mėn. 

Ukraina ✓ ✓ – 

Pasiekta paţangos įgyvendinant VLAP pirmąjį 

etapą. Ukrainoje turi būti priimta keletas 

įstatymų, kurie leis pradėti VLAP antrąjį etapą. 

Pastaba: VFA – susitarimas dėl vizų reţimo supaprastinimo (angl. Visa Facilitation Agreement), VLAP – veiksmų 

planas dėl vizų reţimo liberalizavimo (angl. Visa Liberalisation Action Plan) 

Finansinei Rytų partnerystės paramai ES 2010–2013 m. skyrė 2,5 mlrd. eurų. Šiomis 

lėšomis buvo skatinamas tolesnis demokratijos vystymas, institucijų kūrimas bei šalių partnerių 

ekonomikos augimas. Vis dėlto reikia pastebėti, kad jei ES nori turėti reikšmingesnį poveikį 

Rytų partnerystės šalių vystymuisi, reikia tam rasti daugiau išteklių.  

Dar vienas klausimas, į kurį turės atsakyti ES: ar pakaks asociacijos susitarimų, kad būtų 

uţtikrintos realios reformos Rytų partnerystės šalyse? Sprendţiant iš ES valstybėse narėse 

Vidurio ir Rytų Europoje ir Rytų partnerystės šalyse vykusių reformų ir jų skirtingų rezultatų, 

galima daryti prielaidą, kad narystės perspektyva buvo svarbiausias veiksnys, paspartinęs 

reformas Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis numato 

narystės perspektyvą bet kuriai Europos valstybei gerbiančiai pagrindines ES sutartyse 

įtvirtintas vertybes.  

Ţvelgiant į ateitį, artimiausiu metu turėtų būti plėtojamos šios pagrindinės partnerystės 

temos: tolesnė paţanga derybose dėl asociacijos susitarimų nuostatų ir, galiausiai, jų 

įgyvendinimas; suderinamumas su ES normomis ir standartais; demokratijos ir teisės 

viršenybės stiprinimas siekiant teismų sistemos reformos; tolesni ţingsniai siekiant ekonominės 

integracijos; nuoseklios priemonės siekiant bevizio reţimo; energetinis saugumas; Rytų 

partnerystės daugiašalio aspekto stiprinimas. Nekyla abejonių, kad asociacijos susitarimuose 

numatyti plačių uţmojų visapusiškos politinės, ekonominės ir socialinės modernizacijos 

uţdaviniai, todėl jiems įgyvendinti reikės didelės šalių partnerių politinės valios siekiant 

reikalingų reformų. 

Koks bus tarpparlamentinio bendradarbiavimo vaidmuo? 

Šiuo metu pagrindinis tarpparlamentinis bendradarbiavimas Rytų partnerystės kontekstu 

vyksta EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje (EURONEST PA). EURONEST PA buvo 

įsteigta 2011 m. geguţės 3 d. Briuselyje. Ją sudaro Europos Parlamento ir Rytų partnerių 

parlamentų delegacijos (60 atstovų iš Europos Parlamento ir po 10 iš kiekvienos Rytų partnerės, 
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išskyrus Baltarusiją). EURONEST PA susirenka kartą per metus pakaitomis Rytų parterystės 

šalyje ir Europos Parlamente. 

Geras parlamentinio bendradarbiavimo pagal Rytų partnerystės darbotvarkę pavyzdys 

yra buvusio Europos Parlamento Pirmininko Pato COX‘o ir buvusio Lenkijos Respublikos 

Prezidento Alexanderio KWASNIEWSKIO vadovaujamos Europos Parlamento stebėsenos 

misijos Ukrainoje. Nuo 2012 m. birţelio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. Ukrainoje jie lankėsi 

27 kartus. Misija svariai prisidėjo prie selektyvaus teisingumo problemų šalyje sprendimo ir 

teismų sistemos reformų Ukrainoje įgyvendinimo.  

Nacionaliniai parlamentai savo ruoţtu turi galimybę inicijuoti tarpparlamentinius 

susitikimus pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens kontekste, į 

kuriuos gali pasikviesti parlamentarų ne tik iš nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, 

bet ir iš Rytų partnerių. Vienas iš tokių susitikimų pavyzdţių yra 

Tarpparlamentinė bendros uţsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir 

gynybos politikos konferencija, kuri buvo surengta 2014 m. rugsėjo 4-6 d. Vilniuje ir kurios 

viena iš darbo grupių buvo skirta Rytų partnerystės programai bei jos strateginei svarbai 

Europos Sąjungai aptarti. Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. lapkričio 27–28 d., Trečiojo 

Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse, taip pat surengė Europos Sąjungos 

parlamentų uţsienio reikalų komitetų pirmininkų ir Parlamentinio demokratijos forumo narių 

susitikimą. Nacionaliniai parlamentai taip pat gali įvairiomis formomis inicijuoti 

tarpparlamentinį dialogą maţesnėse grupėse su Rytų partnerių parlamentais. Šiuo poţiūriu 

Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių (NB8) parlamentai buvo ypač aktyvūs ir neseniai surengė 

aukšto lygio parlamentinius vizitus tokiose šalyse kaip Gruzija ir Moldova. 

Pasirašius AA/DCFTA susitarimus su pirmąja Rytų šalių partnerių grupe, ES 

parlamentams teks ypatingas vaidmuo ratifikuojant šiuos susitarimus. Siekiant Rytų šalims 

partnerėms pasiųsti ţinią apie savo tvirtą paramą, tikimasi, kad ES parlamentai skubiai uţbaigs 

ratifikavimo procedūras.  

Parlamentai taip pat vaidina svarbų vaidmenį įtraukiant šalių partnerių pilietinę 

visuomenę į bendradarbiavimą. Tai ypač aktualu toms Rytų partnerystės šalims, kuriose 

valdţios institucijos yra renkamos nedemokratiškai, todėl ryšys su pilietine visuomene lieka 

vienintelis būdas palaikyti politinį bendradarbiavimą su tokiomis šalimis. Baltarusija yra viena 

tokių šalių, kuriai toks bendradarbiavimas labai svarbus. Kita vertus, ES parlamentai taip pat 

gali įtraukti į šį procesą ir savo šalių visuomenes, informuodami jas apie Rytų partnerystės šalių 

strateginę svarbą Europos Sąjungai. 

Klausimai diskusijai 

1. Ar reikia įtraukti nacionalinių parlamentų delegacijas į EURONEST PA? Kokios 

galimos kitos tarpparlamentinio bendradarbiavimo formos Rytų partnerystės kontekste? 

2. Ką gali padaryti ES, kad būtų sukurta daugiau paskatų Rytų partnerystės šalims eiti 

reformų keliu ir siekti glaudesnių ryšių su ES? 

3. Ką gali padaryti ES, kad uţtikrintų, jog Ukraina po Maidano įvykių laikytųsi 

proeuropietiško pasirinkimo? Ar reikia Ukrainai ir kitoms Rytų partnerystės šalims siūlyti ES 

narystės perspektyvą? 

4. Ar parlamentai turėtų įkurti neformalią ratifikavimo proceso draugų grupę, siekiant 

paspartinti AA/DCFTA ratifikavimo procesą po to, kai šie susitarimai bus pasirašyti? 


