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EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJA 

PIRMININKAUJANČIO PARLAMENTO IŠVADOS 

2014 m. balandžio 6–8 d. 

 Vilnius 

Bendrosios pastabos 

1. 2014 m. balandţio 6–8 d. Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje, vyko Europos 

Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencija. Konferencijoje dalyvavo 27 nacionalinių 

parlamentų pirmininkai ar jų atstovai, Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas, vienos 

šalies kandidatės parlamento pirmininkas ir kitos šalies kandidatės parlamento pirmininko 

pavaduotojas bei 4 Rytų partnerystės šalių parlamentų pirmininkai ar jų atstovai.  

2. Konferenciją pradėjo ir jai pirmininkavo J. E. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė 

Loreta GRAUŢINIENĖ. Vaizdo sveikinimą parlamentų pirmininkams atsiuntė J. E. Europos 

Komisijos Pirmininkas José Manuel BARROSO.  

3. Pirmajame posėdyje „Parlamentų vaidmuo kuriant Europos Sąjungos gerovę po 

ekonomikos ir finansų krizės“ pranešimus skaitė J. E. Lietuvos Respublikos Ministras 

Pirmininkas Algirdas BUTKEVIČIUS, J. E. Danijos Karalystės Folketingo Pirmininkas 

Mogens LYKKETOFT, o J. E. Europos Parlamento Pirmininko Martino SCHULZO pranešimą 

pristatė Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Miguel Angel MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

4. Antrajame posėdyje „Penkeri metai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai: subsidiarumo 

patikros pamokos parlamentuose“ pranešimus skaitė J. E. Čekijos Respublikos Senato 

Pirmininkas Milan ŠTĚCH, J. E. Italijos Respublikos Senato Pirmininkas Pietro GRASSO, 

J. E. Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų Pirmininkė Anouchka VAN MILTENBURG ir 

Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų Specialiojo Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas 

lordas Timothy BOSWELL. 

5. Trečiajame posėdyje „Tarpparlamentinis bendradarbiavimas su Rytų partnerystės 

šalimis“ pranešimus skaitė J. E. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta 

GRAUŢINIENĖ ir J. E. Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkė Solvita ĀBOLTIŅA. 

Posėdyje taip pat kalbėjo J. E. Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Oleksandr 

TURČYNOV (vaizdo pranešimas), J. E. Moldovos Respublikos Parlamento Pirmininkas Igor 

CORMAN, J. E. Gruzijos Parlamento Pirmininkas David USUPAŠVILI, J. E. Armėnijos 

Respublikos Nacionalinio Susirinkimo Pirmininkas Hovik ABRAHAMIAN ir buvęs 

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Stanislav ŠUŠKEVIČ.  

6. Prieš prasidedant ketvirtajam posėdţiui, parlamentų pirmininkai paminėjo Tarptautinę 

romų dieną. Šia proga J. E. Austrijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Pirmininkė Barbara 

PRAMMER pasakė kalbą. Priimta Deklaracija Tarptautinei romų dienai paminėti (ţr. priedą). 
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7. Ketvirtajame posėdyje „Tarpparlamentinis bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvėje“ pranešimus skaitė J. E. Graikijos Respublikos Parlamento Pirmininkas 

Evangelos-Vasileios MEIMARAKIS, J. E. Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininkė Ewa 

KOPACZ, J. E. Italijos Respublikos Deputatų Rūmų Pirmininkė Laura BOLDRINI ir 

J. E. Švedijos Karalystės Riksdago Pirmininkas Per WESTERBERG. 

Parlamentų vaidmuo kuriant Europos Sąjungos gerovę po ekonomikos ir finansų 

krizės 

8. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį tai, kad ES ekonomikoje pastebima lėto 

atsigavimo ir makroekonominio perbalansavimo poţymių. Nors ir lėtai, bet auganti ekonomika 

ir atkurtas verslo ir vartotojų pasitikėjimas ilgainiui turėtų padėti sukurti daugiau darbo vietų. 

9. Parlamentų pirmininkams susirūpinimą vis dar kelia ES ekonomikos būklė ir ypač 

socialinė padėtis, nes daugiau kaip 26 mln. ţmonių visoje Sąjungoje neturi darbo, o jaunimo 

nedarbo lygis tebėra ypač opi problema. 2014 m. vasario mėn. jaunimo nedarbo lygis siekė 

22,9 proc., t. y. daugiau kaip du kartus viršijo suaugusiųjų nedarbo lygį, siekiantį 10,6 proc.
1
. 

Skatindami numatytas kovos su nedarbu, ypač su jaunimo nedarbu, priemones, tokias kaip 

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Europos pameistrystės aljansas, parlamentų pirmininkai ragina 

institucijas siekti dinamiškesnės pusiausvyros tarp fiskalinės drausmės ir augimo ir darbo vietų 

kūrimo prioritetų. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos 

sprendimą 2014–2020 m. skirti 6 mlrd. eurų Jaunimo uţimtumo iniciatyvai įgyvendinti. 

Parlamentų pirmininkai pabrėţia, kad jaunimo nedarbo problemos sprendimas prisidėtų ir prie 

nerimą keliančios Europos demografinės padėties gerinimo.  

10. Parlamentų pirmininkai pabrėţia, kad viena didţiausių euro zonos problemų yra 

makroekonominis disbalansas. Todėl parlamentų pirmininkai mano, kad, norėdamos vėl 

uţtikrinti stabilų ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir panaikinti makroekonominį 

disbalansą, valstybės narės turėtų toliau siekti įgyvendinti biudţeto deficito tikslus, 

įgyvendindamos būtinas struktūrines reformas, visų pirma darbo rinkos, mokesčių ir socialinės 

paramos sistemų reformas, taip pat maţindamos administracinę naštą įmonėms, ypač 

maţosioms ir vidutinėms įmonėms, tobulindamos viešąjį administravimą, kad jis taptų 

paprastesnis ir veiksmingesnis, ir imdamosi priemonių kovai su mokestiniu sukčiavimu ir 

mokesčių slėpimu.  

11. Parlamentų pirmininkai nori išreikšti savo paramą bankų sąjungos kūrimui euro 

zonoje ir pritaria preliminariam Europos Parlamento ir ES Tarybos susitarimui dėl bendro 

pertvarkymo mechanizmo, pasiektam 2014 m. kovo 26 d. Parlamentų pirmininkai tikisi, kad 

bendras prieţiūros mechanizmas pradės veikti 2014 m. rudenį. 

12. Parlamentų pirmininkai suvokia nuodugnias reformas, įgyvendintas Sąjungos 

ekonomikos ir finansų valdysenos struktūrose per paskutinius penkerius metus, taip pat 

supranta, koks vaidmuo tenka Europos Parlamentui šiame procese. Parlamentų pirmininkai 

pabrėţia, kad po šių reformų turėtų atsirasti patobulintos priemonės naujų valdymo struktūrų 

veiksmingai parlamentinei kontrolei, demokratiniam teisėtumui ir atskaitomybei uţtikrinti. 

13. Parlamentų pirmininkai pritaria Komisijos įsipareigojimui plėtoti intensyvesnį 

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

kartus per metus, ir tikisi, kad šis pasiūlymas bus veiksmingai įgyvendintas. Parlamentų 

pirmininkai taip pat pabrėţia, kad per Europos semestro ciklą nacionaliniai parlamentai turėtų 

                                                           
1
 Eurostato duomenys. 
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imtis aktyvesnio vaidmens, ypač nagrinėdami nacionalines reformų programas ir stabilumo ar 

konvergencijos programas prieš pateikiant jas Europos Komisijai. 

14. Parlamentų pirmininkai pabrėţia paţangą, padarytą įsteigiant naują tarpparlamentinę 

konferenciją pagal Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje (SSKV) 13 straipsnį. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį į inauguracinį 

konferencijos posėdį „Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencija“, vykusį 2013 m. spalio 16–17 d. Vilniuje Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, ir 

į antrąjį konferencijos posėdį „Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos valdysenos 

konferencija“, vykusį 2014 m. sausio 20–22 d. Briuselyje per Europos Parlamento savaitę, kurį 

organizavo Europos Parlamentas kartu su Graikijos parlamentu. Nors konferencijos vaidmuo, 

veiklos sritis ir pavadinimas dar neapibrėţti, akivaizdu, kad šiuo metu konferencija gali būti 

naudingas parlamentinis forumas, sudarantis galimybę aptarti idėjas, informaciją ir geriausios 

patirties pavyzdţius. Parlamentų pirmininkai mano, kad ši konferencija galėtų turėti savo Darbo 

tvarkos taisykles ir turėti galimybę priimti rekomendacinio pobūdţio politinį dokumentą – 

išvadas. Parlamentų pirmininkai primena 2013 m. Nikosijoje vykusios Parlamentų pirmininkų 

konferencijos priimtų išvadų 11 punktą dėl SSKV 13 straipsnyje numatytos tarpparlamentinės 

konferencijos rengimo perţiūros 2015 m. Romoje vyksiančioje Europos Sąjungos parlamentų 

pirmininkų konferencijoje. Parlamentų pirmininkai taip pat pritaria Lietuvos Respublikos 

Seimo iniciatyvai visus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį 

parlamentinio matmens susitikimus baigti parengiant rekomendacinio pobūdţio politinį 

dokumentą ir mano, kad ir ateityje ši praktika galėtų būti tęsiama.  

Penkeri metai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai: subsidiarumo patikros pamokos 

parlamentuose 

15. Parlamentų pirmininkai dţiaugiasi aktyvesniu nacionalinių parlamentų dalyvavimu 

ES teisėkūros procese per paskutinius penkerius metus. Tai tiesiogiai lėmė Lisabonos sutartyje 

numatyti nauji nacionalinių parlamentų įgaliojimai ir priemonės. 

16. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį į tai, kad nacionaliniai parlamentai vis 

aktyviau naudojasi savo teise teikti pagrįstas nuomones ir kad nuo Lisabonos sutarties 

įsigaliojimo iki 2014 m. kovo 10 d. nacionaliniai parlamentai iš viso pateikė 278 pagrįstas 

nuomones. 

17. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. spalio mėn. 

11 nacionalinių parlamentų 14 rūmų antrą kartą pasinaudojo „geltonosios kortelės“ procedūra 

dėl Komisijos pasiūlymo steigti Europos prokuratūrą ir kad remdamasi sprendimu, jog daugelis 

argumentų nebuvo susiję su subsidiarumo principu, Komisija nusprendė palikti pradinį 

pasiūlymą. Parlamentų pirmininkų nuomone, pagrįstos nuomonės taip pat turėtų leisti pradėti 

dialogą su Komisija pagrįstose nuomonėse iškeltais klausimais.  

18. Parlamentų pirmininkai pabrėţia, kad dabar galiojanti subsidiarumo patikrų sistema 

riboja nacionalinių parlamentų galimybes pareikšti neigiamą arba teigiamą nuomonę dėl 

subsidiarumo. Todėl turėtų būti dedamos pastangos uţtikrinti konstruktyvesnį nacionalinių 

parlamentų dalyvavimą Sąjungos teisėkūros procese, kad nacionaliniams parlamentams būtų 

suteikta teisė aktyviai dalyvauti rengiant ES teisės aktus. 

19. Parlamentų pirmininkai mano, kad veiksmingesnis tarpparlamentinis 

bendradarbiavimas, aktyvesnis keitimasis geriausios patirties pavyzdţiais, įskaitant 

subsidiarumo patikros srityje, ir aktyvesnis nacionalinių parlamentų dalyvavimas ex ante 

nagrinėjant Komisijos svarbiausias iniciatyvas, turėtų teigiamą poveikį siekiant padaryti 
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subsidiarumo patikros procesą įtraukesnį bei efektyvesnį ir labiau įtrauktų nacionalinius 

parlamentus į ES politikos formavimo procesą. 

20. Parlamentų pirmininkai remia politinį dialogą, kurį 2006 m. inicijavo Europos 

Komisijos Pirmininkas José Manuel BARROSO, ir kviečia naujos sudėties Komisiją, kuri bus 

sudaryta po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų, tęsti šią svarbią iniciatyvą. Tačiau 

parlamentų pirmininkai nori pabrėţti, kad Komisijos atsakymai dėl politinio dialogo metu 

suformuluotų nacionalinių parlamentų nuomonių ir dėl pagrįstų nuomonių galėtų būti tikslesni 

ir pateikiami laiku.  

21. Parlamentų pirmininkai primena, kad visiems nacionaliniams parlamentams ne 

visada uţtenka aštuonių savaičių pagrįstai nuomonei pateikti, ypač jeigu šis laikotarpis sutampa 

su atostogomis ar parlamentų darbo pertraukomis, o nacionaliniams parlamentams ypač svarbu 

teisėkūros pasiūlymus aptarti tarpusavyje.  

22. Parlamentų pirmininkai laikosi nuomonės, kad esami subsidiarumo patikros 

priemonės trūkumai pirmiausia turėtų būti koreguojami politinio dialogo pagrindu, visapusiškai 

išnaudojant turimas priemones ir taip išvengiant būtinybės keisti ES sutartis. Parlamentų 

pirmininkai siūlo COSAC konferencijai išnagrinėti galimybes efektyviau išnaudoti 

subsidiarumo patikros priemonę ir kad kitoje Parlamentų pirmininkų konferencijoje būtų galima 

svarstyti COSAC nuveiktus darbus šioje srityje. Nuoseklus darbas COSAC formatu galėtų 

suteikti teigiamą postūmį sisteminiam subsidiarumo patikros priemonės tobulinimui, o 

parlamentų pirmininkai Parlamentų pirmininkų konferencijoje būtų reguliariai informuojami 

apie paţangą ir veiksmus, kurių buvo imtasi. Ateityje perţiūrint ES sutartis reikia atsiţvelgti į 

galimybę pratęsti pagrįstai nuomonei pateikti skirtą laiką. Prieš tai reikia pasiekti politinį 

sutarimą su Europos Komisija dėl esamos subsidiarumo patikros procedūros tobulinimo, 

įskaitant procedūrai skirto laiko pratęsimą.  

Tarpparlamentinis bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis 

23. Parlamentų pirmininkai labai nerimauja dėl krizės Ukrainoje ir jos padarinių 

tarptautiniam saugumui, tarptautinei įstatymų viršenybei ir pasaulio valdymui. Parlamentų 

pirmininkai smerkia Rusijos karinę intervenciją Kryme ir jo neteisėtą aneksiją, kuri paţeidţia 

tarptautinę teisę ir yra nesuderinama su dabartiniais Rusijos įsipareigojimais ir pareigomis, 

įskaitant Jungtinių Tautų Chartiją, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 

(ESBO) Helsinkio baigiamąjį aktą ir Budapešto memorandumą. Parlamentų pirmininkai teigia, 

kad 2014 m. kovo 16 d. Kryme surengtas vadinamasis referendumas buvo antikonstitucinis, ir 

grieţčiausiai smerkia visus veiksmus, keliančius pavojų Ukrainos teritorijos vientisumui ir 

suverenumui. Parlamentų pirmininkai yra tvirtai įsitikinę, kad XIX a. Europoje negalima keisti 

sienų jėga ir prievarta. Parlamentų pirmininkai taip pat pripaţįsta daugelio ES parlamentų 

parodytą solidarumą ir paramą ir ragina kitus parlamentus apsvarstyti panašias priemones. 

24. Parlamentų pirmininkai tvirtai remia Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir 

teritorijos vientisumą ir palaiko Ukrainos Vyriausybės pastangas stabilizuoti šalį, vykdyti 

reformas, atkurti ekonomiką. Parlamentų pirmininkai kviečia Ukrainos valdţios institucijas, 

politines partijas ir pilietinę visuomenę įsitraukti į tikrą nacionalinį dialogą ir bendradarbiavimą, 

grindţiamą įtraukumu, pagarba regioninei įvairovei, visiška tautinėms maţumoms 

priklausančių asmenų teisių apsauga. Parlamentų pirmininkai grieţtai smerkia separatistinę 

veiklą ir išorės jėgų kurstomas provokacijas siekiant destabilizuoti Rytų Ukrainą ir visą šalį.  
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25. Parlamentų pirmininkai mano, kad 2014 m. kovo 16 d. Krymo Autonominėje 

Respublikoje vykęs referendumas dėl jos teisinio statuso buvo antikonstitucinis ir todėl jo 

rezultatai yra neteisėti ir niekiniai. 

26. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina 2014 m. kovo 6 d. Europos Komisijos 

Europos Vadovų Tarybai pateiktą 11 mlrd. eurų siekiantį finansinės paramos paketą Ukrainai, 

taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų, kitų tarptautinių partnerių ir tokių tarptautinių institucijų 

kaip Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 

iniciatyvas teikti papildomą finansinę paramą Ukrainai. Parlamentų pirmininkai skatina 

atitinkamas institucijas parengti pirmąją finansinės paramos dalį Ukrainai kuo anksčiau, 

siekiant uţtikrinti ekonominį stabilumą šalyje ir greitą būtiniausių struktūrinių reformų 

įgyvendinimą.  

27.  Parlamentų pirmininkai remia ES taikomas tikslines sankcijas Rusijos pareigūnams, 

tiesiogiai atsakingiems uţ karinę intervenciją Kryme, ir atkreipia dėmesį į G7 sprendimą 

sustabdyti Rusijos narystę G8 grupės veikloje, kol Rusija nepakeis politinio kurso. Parlamentų 

pirmininkai ragina Rusiją imtis svarbių veiksmų krizei išspręsti ir palaiko papildomas 

priemones, įskaitant ekonomines sankcijas, jeigu Rusijos Federacija imtųsi tolesnių veiksmų, 

kad destabilizuotų padėtį Ukrainoje. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina neseniai 

Ukrainoje dislokuotą ESBO misiją ir remia visų šalių pastangas dalyvauti prasmingame Rusijos 

ir Ukrainos dialoge siekiant rasti politinį sprendimą.  

28. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina 2014 m. kovo 21 d. vykusį ES ir Ukrainos 

asociacijos sutarties politinių nuostatų dalies pasirašymą ir tikisi, kad likusios šios sutarties 

nuostatos, įskaitant nuostatas dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios 

prekybos susitarimo, bus pasirašytos netrukus po Ukrainos prezidento rinkimų, kurie turėtų 

vykti 2014 m. geguţės 25 d. 

29. Parlamentų pirmininkai pabrėţia strateginę Europos kaimynystės politikos, įskaitant 

Rytų partnerystės šalis, svarbą ES ir visam Europos regionui bei akcentuoja, kad ilgalaikis šių 

šalių stabilumas ir saugumas bus uţtikrintas tik stiprinant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą 

ţmogaus teisėms, rinkos ekonomiką ir gerą valdymą – vertybes ir principus, kurie sudaro Rytų 

partnerystės politikos pagrindą ir kuriuos dar kartą patvirtino Vilniaus Rytų partnerystės 

aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai. 

30. Parlamentų pirmininkai pabrėţia būtinybę stiprinti Rytų partnerystės programos 

strateginį pobūdį ir uţtikrinti jos tęstinumą, stiprinimą ir tolesnį įgyvendinimą, numatant 

efektyviausius esamų priemonių – dvišalio ir daugiašalio matmens, sektorinio 

bendradarbiavimo, teminių platformų, formaliojo ir neformaliojo bendradarbiavimo, ţmonių 

ryšių stiprinimo ir kitų – panaudojimo būdus. Pirmininkai dar kartą patvirtinta kiekvienos Rytų 

partnerystės šalies suverenią teisę laisvai apsispręsti dėl savo šalies ateities ir dėl ambicijų bei 

tikslų plėtojant santykius su ES.  

31. Parlamentų pirmininkai sveikina Moldovą, baigusią įgyvendinti vizų reţimo 

liberalizavimo veiksmų planą (VRLVP), ir tolesnius Europos Komisijos, Europos Parlamento ir 

ES Tarybos sprendimus suteikti Moldovai bevizį reţimą nuo 2014 m. balandţio 28 d. 

Parlamentų pirmininkai taip pat giria paţangą, pasiektą derantis dėl VRLVP su Gruzija ir 

Ukraina.  

32. Parlamentų pirmininkai pabrėţia Gruzijos ir Moldovos politinių lyderių, pilietinės 

visuomenės pastangas vykdyti tvirtą ir nuoseklią proeuropietišką politiką prieš Rytų 

partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą Vilniuje 2013 m. lapkričio mėn. ir dabar. 
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Parlamentų pirmininkai pripaţįsta, kad ilgalaikis šių šalių saugumas ir gerovė priklauso nuo 

politinės asociacijos su ES ir nuoseklios ekonominės integracijos į ES.  

33. Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėţia, kad 2013 m. lapkričio mėn. Rytų 

partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje buvo sėkmingai parafuoti asociacijos 

susitarimai ir glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos susitarimai su 

Gruzija ir Moldova, ir tikisi, kad šie susitarimai bus pasirašyti ne vėliau kaip 2014 m. birţelio 

mėn.  

34. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina tai, kad su Armėnija sėkmingai sudarytas 

vizų reţimo supaprastinimo susitarimas ir readmisijos sutartis, kurie įsigaliojo 2014 m. sausio 

1 d.  

35. Parlamentų pirmininkai atkreipia dėmesį į paţangą, kuri padaryta nuo 2010 m. 

derybose su Azerbaidţanu dėl asociacijos susitarimo, ir tikisi uţbaigti šį procesą kuo greičiau. 

Parlamentų pirmininkai palankiai vertina vizų reţimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų 

pasirašymą su Azerbaidţanu bei tikisi jų ratifikavimo. Parlamentų pirmininkai tikisi, kad 

bendradarbiavimas ir toliau bus plėtojamas pagal esamus ES ir Azerbaidţano susitarimus. 

36. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina 2014 m. sausio mėn. prasidėjusias derybas 

su Baltarusija dėl vizų reţimo supaprastinimo susitarimo ir readmisijos sutarties ir mano, kad 

supaprastintas vizų reţimas su Baltarusija leis gerokai sustiprinti ţmogiškuosius ryšius su šia 

svarbia Europos šalimi, kuri jau beveik du dešimtmečius neturi demokratiškai išrinktos 

vyriausybės ar parlamento. 

37. Parlamentų pirmininkai primena, kad Rytų partnerystės šalys turi europinę 

perspektyvą ir gali kreiptis dėl narystės Europos Sąjungoje, jeigu laikosi demokratijos principų, 

gerbia pagrindines laisves, ţmogaus ir maţumų teises, uţtikrina teisinę valstybę. Parlamentų 

pirmininkai mano, kad asociacijos susitarimai bei glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos 

laisvosios prekybos susitarimai yra svarbūs įgyvendinant šiuos europinius siekius. 

38. Parlamentų pirmininkai pabrėţia esminį pilietinės visuomenės vaidmenį 

pereinamuoju demokratinių reformų laikotarpiu ir laikosi nuomonės, kad tiek ES, tiek Rytų 

partnerystės šalių pilietinės visuomenės dalyvavimas ir įtraukimas yra labai svarbūs siekiant 

Rytų partnerystės politikos sėkmės, todėl reikalinga toliau visais lygmenimis stiprinti 

bendravimą ir bendradarbiavimą ir uţtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinama ES 

matomumo didinimo Rytų partnerystės šalyse strategija. 

39. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina Europos Parlamento stebėsenos misijos 

Ukrainoje, kuri nuo 2012 m. birţelio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. į Ukrainą vyko iš viso 

27 kartus, darbą ir rezultatus ir atkreipia dėmesį į buvusio Europos Parlamento Pirmininko Pato 

COXO ir buvusio Lenkijos Respublikos Prezidento Alexanderio KWASNIEWSKIO pastangas 

siekiant išspręsti selektyvaus teisingumo problemas ir palengvinti būtinas teisėtvarkos reformas 

Ukrainoje.  

40. Parlamentų pirmininkai kartoja, kad reikia apsvarstyti nacionalinių parlamentų 

atstovavimo EURONEST parlamentinėje asamblėjoje formą, kadangi kai kurie nacionaliniai 

parlamentai norėtų dalyvauti šios asamblėjos darbe. 

41. Parlamentų pirmininkai ragina nacionalinius parlamentus ir Rytų partnerystės šalių 

parlamentus aktyviau veikti uţ sukurtų oficialių struktūrų ribų, ypač pirmininkavimo ES 

Tarybai parlamentinio matmens mastu. Parlamentų pirmininkai pritaria Lietuvos Respublikos 

Seimo iniciatyvai Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, trečiojo Rytų partnerystės 

aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse, 2013 m. lapkričio 27–28 dienomis, kartu su 
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Parlamentiniu demokratijos forumu Vilniuje surengti ES parlamentų uţsienio reikalų komitetų 

pirmininkų susitikimą, taip pat uţ iniciatyvą surengti atskirą šios parlamentų pirmininkų 

konferencijos sesiją su Rytų partnerystės šalių parlamentų pirmininkais. Nacionaliniai 

parlamentai galėtų išnagrinėti įvairias galimas tarpparlamentinio bendradarbiavimo su Rytų 

partnerystės šalių parlamentais formas maţesnėse grupėse, taip pat ir partijų lygmeniu.  

42. Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėţia, kad, kai bus pasirašyti asociacijos 

susitarimai bei glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos susitarimai su 

pirmąja Rytų partnerystės šalių grupe, ES parlamentai turės atlikti ypatingą vaidmenį 

ratifikuodami šiuos susitarimus. Tad norėdami parodyti tvirtą paramą Rytų partnerystės šalims, 

parlamentų pirmininkai prisiima atsakomybę uţ sklandų ratifikavimo procesą.  

43. Parlamentų pirmininkai skatina ES parlamentus dvišaliu pagrindu teikti paramą ir 

pagalbą Rytų partnerystės šalių parlamentams, perduodant patirtį demokratinių reformų, teisės 

viršenybės, Europos teisės tradicijų perėmimo ir įtvirtinimo srityse. 

Tarpparlamentinis bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje  

44. Parlamentų pirmininkai pripaţįsta per paskutinius penkerius metus įgyvendinamos 

Stokholmo daugiametės programos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje laimėjimus. 

Parlamentų pirmininkai apgailestauja, kad 2014 m. birţelio mėn. vyksiančiame Europos 

Vadovų Tarybos susitikime teisėkūros ir veiksmų planavimo strateginės gairės laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje (pagal SESV 68 straipsnį) gali būti priimtos tinkamai 

nepasikonsultavus su nacionaliniais parlamentais ir Europos Parlamentu. Būdami įsitikinę, kad 

parlamentai turėtų įnešti didelį indėlį į diskusijas dėl ateinančio laikotarpio prioritetų laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvėje, parlamentų pirmininkai palankiai vertina Graikijos Respublikos 

Parlamento pastangas surengti teisingumo ir vidaus reikalų komitetų pirmininkų susitikimą 

2014 m. vasario 16–17 d. Atėnuose ir jungtinį komitetų posėdį kartu su Europos Parlamento 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu („2014–2019 m. prioritetai piliečių 

laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų srityje“) 2014 m. kovo 19 d. Briuselyje. 

45. Parlamentų pirmininkai mano, kad strateginės gairės laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvėje turėtų sustiprinti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę pasibaigus Stokholmo 

programai. Esama politika ir teisės aktai turi būti geriau įgyvendinami ir ES, ir nacionaliniu 

lygmeniu, todėl reikia, kad visos ES valstybės narės ir ES institucijos, ypač Komisija, kaip 

Sutarčių sergėtoja, imtųsi atitinkamų veiksmų, taip pat baigti vykdyti pagal Stokholmo 

programą pateiktus pasiūlymus, kurie dar neįvykdyti.  

46. Parlamentų pirmininkai taip pat pabrėţia, kad strateginės gairės turėtų atspindėti 

ekonominius ir socialinius Europos Sąjungos poreikius. Pavyzdţiui, nors kibernetinis saugumas 

ir kova su kibernetiniu nusikalstamumu savaime turėtų būti vienais iš pagrindinių 

bendradarbiavimo teisingumo srityje prioritetų, kibernetinės erdvės apsauga taip pat turi ir 

svarbų ekonominį matmenį, t. y. ji gali paskatinti vartotojus aktyviau naudotis interneto 

paslaugomis. Europos Komisijos skaičiavimais, vien naujų duomenų apsaugos ir saugumo 

internete taisyklių įtvirtinimas Europos Sąjungai gali atnešti daugiau kaip du milijardus eurų 

papildomų pajamų kiekvienais metais. Kitas prioritetas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, 

duodantis teigiamą ekonominį efektą, yra bendra vizų politika, kuri, taikoma Šengeno 

susitarime dalyvaujančioms valstybėms narėms, galėtų padėti pritraukti į ES reikalingos 

kvalifikuotos darbo jėgos iš uţsienio.  

47. Parlamentų pirmininkai pabrėţia, kad būtina skatinti visapusiškai įgyvendinti bendrą 

imigracijos politiką ir operacijas prie Europos Sąjungos išorės sienų, nes tai turėtų padėti 
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gelbėti ţmones jūroje ir tuo pačiu metu kovoti su prekyba ţmonėmis, ir skatinti valstybes nares 

laikytis solidarumo principo ir teisingai dalytis atsakomybe. 

48. Parlamentų pirmininkai tikisi, kad naujosiose strateginėse gairėse laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvėje bus skiriamas deramas dėmesys moterų teisėms, smurto prieš moteris 

šalinimui ir prevencijai, asmenų ir socialinių grupių diskriminacijos panaikinimui ir lygybės 

uţtikrinimui. Parlamentų pirmininkai taip pat remia veiksmingų mechanizmų, kurie valstybėse 

narėse uţtikrintų pagarbą pagrindinėms teisėms, kūrimą.  

49. Parlamentų pirmininkai pabrėţia, kad nacionaliniai parlamentai kartu su Europos 

Parlamentu turi teisę kartu nustatyti ir įdiegti Eurojusto ir Europolo veiklos prieţiūros 

procedūras, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 12 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 85 ir 88 straipsniuose, ir primena Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 1 

9 straipsnį.  

50. Parlamentų pirmininkai primena, kad reaguojant į pasiūlymą steigti Europos 

prokuratūrą parodyta antroji „geltonoji kortelė“, ir atsiţvelgia į 2013 m. lapkričio 27 d. 

Komisijos komunikatą dėl „geltonosios kortelės“.  

Dėl Tarpparlamentinės Europos Sąjungos mainų sistemos (IPEX) darbo 

51. Parlamentų pirmininkai palankiai vertina 2014 m. sausio 26–27 d. Vilniuje vykusio 

Europos Sąjungos parlamentų generalinių sekretorių susitikimo išvadas, kuriose pritariama, kad 

ES parlamentų pirmininkų svetainėje reikia sukurti naujus papildomus tinklalapius, skirtus 

naujoms tarpparlamentinėms konferencijoms. Parlamentų pirmininkai dţiaugiasi šioms 

konferencijoms pirmininkaujančių nacionalinių parlamentų noru keistis atitinkama informacija 

ir dokumentais per IPEX. 

52. Parlamentų pirmininkai dėkoja Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagui uţ 

sėkmingą pirmininkavimą IPEX valdybai per paskutinius ketverius metus. Parlamentų 

pirmininkai dţiaugdamiesi pabrėţia, kad per šiuos metus IPEX tapo patikima ir veiksminga 

priemone keistis tarpparlamentiniam bendradarbiavimui svarbiais dokumentais ir informacija 

taip pat ir dėl to, kad Europos Parlamentas nuolat prisidėjo finansiškai ir ţmogiškaisiais 

ištekliais. Parlamentų pirmininkai sveikina Lietuvos Respublikos Seimą, kuris po šios 

konferencijos perima pirmininkavimą IPEX valdybai, ir linki sėkmingai įgyvendinti 

pirmininkaujančio parlamento mandatą. 

53. Parlamentų pirmininkai pritaria Komisijos sprendimui nacionaliniams parlamentams, 

Europos Parlamentui ir IPEX siųsti dokumentus, kuriuos Komisija anksčiau siųsdavo tik 

Tarybai.  

54. Be to, parlamentų pirmininkai pripaţįsta IPEX darinių ir IPEX korespondentų 

pastangas skatinti teisingai naudoti simbolius ir teisingai į svetainę dėti atitinkamus 

dokumentus, kad IPEX išliktų patikima tarpparlamentinio bendradarbiavimo ir mainų 

priemone, taip pat svarbiu informacijos šaltiniu Europos piliečiams.  
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PRIEDAS 

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJOS 

DEKLARACIJA  

TARPTAUTINĖS ROMŲ DIENOS PROGA 

2014 m. balandžio 8 d.  

Vilnius 

 

Mes, Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų ir Europos Parlamento pirmininkai, 

susirinkę Vilniuje, 

 šiandien minėdami Tarptautinę romų dieną, primenančią mums 1971 m. balandţio 8 d. 

Londone vykusį pirmąjį Pasaulio romų kongresą, kuriame buvo įkurta romams atstovaujanti 

tarptautinė organizacija „Union Romani“; 

 atsižvelgdami į tai, kad Europoje gyvena nuo dešimt iki dvylikos milijonų romų, kurie 

sudaro vieną gausiausių paţeidţiamų grupių ir iš kurių beveik pusė yra Europos Sąjungos 

piliečiai; 

 būdami susirūpinę dėl to, kad romai nuolat susiduria su gausybe jiems nepalankių 

prietarų, patiria netoleranciją, diskriminaciją ir socialinę atskirtį, gyvena visuomenės nuošalyje, 

apgailėtinomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; 

 pripažindami Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos pastangas imtis priemonių Europos lygmeniu; 

 pripažindami 2011 m. patvirtintą Europos Sąjungos priemonių planą dėl romų 

integracijos nacionalinių strategijų iki 2020 m. ir ţingsnių, kurių ėmėsi valstybės narės, 

siekdamos įgyvendinti šį priemonių planą per nacionalines romų tolesnės integracijos 

strategijas, 

manome, kad: 

1) kultūrų ir kalbų įvairovė yra svarbus Europos Sąjungos aspektas, o romai praturtina šią 

įvairovę; 

2) Romų integracijos skatinimas yra bendras valstybių narių ir Europos Sąjungos rūpestis 

bei interesas ir bendradarbiavimas ES lygiu teikia ţenklią pridėtinę vertę, o pagrindinę 

atsakomybę ir įgaliojimus uţ priemonių įgyvendinimą turi prisiimti valstybės narės, 

atsiţvelgiant į jų skirtingas nacionalines aplinkybes ir į tai, kad romai, visų pirma, yra maţumos 

savo valstybėse ir nėra vienalytė etninė grupė; 

3) valstybės narės pasirinktomis strategijomis turi siekti, kad romai būtų pripaţinti ir 

integruoti į visuomenę;  

4) būtina imtis konkrečių priemonių, suteikiant jiems galimybę:  
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a. mokytis,  

b. dirbti,  

c. naudotis sveikatos prieţiūros paslaugomis,  

d. turėti būstą ir naudotis pagrindinėmis paslaugomis; 

5) strategijos, kuriomis siekiama pagerinti romų padėtį, turi būti įgyvendinamos kartu su 

romais, ir kad romų integracija į visuomenę gali būti veiksminga tik tiesiogiai 

bendradarbiaujant su jais, jų atstovais ir organizacijomis, o deramas romų dalyvavimas 

socialiniame, ekonominiame, politiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime − būtina jų 

integracijos sąlyga. 

 


