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ĮŢANGINIS POSĖDIS 

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel BARROSO vaizdo pranešime paţymėjo, 

kad 2014-ieji yra ypatingi metai, kadangi vyks rinkimai į Europos Parlamentą ir bus skiriami 

nauji Komisijos nariai. Piliečių atotrūkis nuo ES lygmens politikos − rimta problema, todėl 

nacionaliniams parlamentams tenka imtis reikšmingo vaidmens siekiant europiečius paskatinti 

aktyviau dalyvauti šiuose rinkimuose. J. M. BARROSO pabrėţė, kad egzistencinė grėsmė eurui 

jau praeityje, tačiau yra dar daug ekonominių iššūkių, vienas svarbiausių − didelis nedarbas. 

Kita vertus, krizė Ukrainoje parodė, kad taikos ir stabilumo niekada negalima laikyti savaime 

suprantamais dalykais. Protestų Maidane metu ukrainiečiai mojavo ES vėliavėlėmis, tai įkvėpė 

ir Europą. J. M. BARROSO nuomone, politinis dialogas su nacionaliniais parlamentais yra 

sėkmingas. Jis taip pat pastebėjo, kad ES lygmeniu Europos Parlamentas yra svarbiausia 

demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę uţtikrinanti institucija, tačiau nacionalinių parlamentų 

vaidmuo nemaţiau svarbus, ypač sprendţiant ekonominius klausimus. Svarbiausia nacionalinių 

parlamentų uţduotis yra uţtikrinti, kad atsakingos būtų vyriausybės, o ne ES institucijos. 

I POSĖDIS. PARLAMENTŲ VAIDMUO KURIANT EUROPOS SĄJUNGOS 

GEROVĘ PO EKONOMIKOS IR FINANSŲ KRIZĖS 

Premjeras Algirdas BUTKEVIČIUS paţymėjo, kad smukęs ES populiarumas Lietuvoje 

atspindi ir bendrą tendenciją visoje Europoje. Nors pagrindinė sumenkusio ES populiarumo  

prieţastis – ekonomikos krizė, piliečiams nerimą kelia ir atskaitomybės stoka ES valdysenos 

procese. Prasidėjus krizei ES teko daug naujų galių, tad nacionalinių parlamentų dalyvavimas 

taip pat turi tapti aktyvesnis. Pavyzdţiui, nacionaliniams parlamentams būtų galima suteikti 

teisę teikti teisėkūros pasiūlymus ekonominiais ir socialiniais klausimais. A. BUTKEVIČIUS 

taip pat kalbėjo apie tai, kaip svarbu išsaugoti tvirtą Ekonominę ir pinigų sąjungą ir išreiškė 

viltį, kad 2015 m. Lietuva prisijungs prie euro zonos. Jis atkreipė dėmesį, kad įvedus eurą 

Estijoje jo populiarumas išaugo 20 proc., kadangi dauguma piliečių būgštavimų nepasitvirtino. 

Premjero teigimu šiuo metu svarbiausi ES prioritetai yra nedarbo, ypač jaunimo nedarbo, 

problema, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktis, energetinis saugumas ir verslo 

konkurencingumas. Kitas iššūkis – kylanti Rusija. Anot A. BUTKEVIČIAUS, ES neabejotinai 

pajus blogėjančių santykių su Rusija pasekmes, tačiau taip pat teigė, kad abejingumas kainuotų 

gerokai daugiau. 
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Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

skaitęs pranešimą Europos Parlamento Pirmininko Martin SCHULZ vardu, pabrėţė, kad 

ekonomikos ir finansų krizė Europoje pakeitė ţaidimo taisykles. Ji paskatino populizmą ir 

atskleidė Europos demokratinių institucijų gebėjimo susitvarkyti su ekonominiais sunkumais 

stygių. Todėl dabartinė krizė taip pat reiškia ir demokratijos krizę. Bandant suvaldyti krizę 

daugelio priemonių teko imtis skubotai, nes rinkos negalėjo laukti. Todėl daţnai tos priemonės 

nebuvo geriausios, dėl Trejeto ir kitų tarpvyriausybinių institucijų priimamų sprendimų 

daugelio valstybių piliečiai jautėsi pamiršti. Kita vertus, Europos Parlamentas bandė aktyviau 

veikti ekonomikos valdysenos srityje ir priėmė nemaţai reikšmingų teisės aktų, pvz., dėl banko 

kapitalo taisyklių, skolintų vertybinių popierių pardavimo, prekybos išvestiniais finansiniais 

instrumentais, rizikos draudimo fondų, finansų prieţiūros, delspinigių, premijų apribojimo ir kt. 

2014 m. kovo mėn. pasiektas susitarimas dėl bendro pertvarkymo mechanizmo. 

M. A. MARTÍNEZ MARTÍNEZ paragino Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus 

aktyviau įsitraukti į naujas ekonominės valdysenos struktūras, ypač į tarpvyriausybines. Jis 

palankiai vertino tai, kad nacionaliniai parlamentai dalyvauja ES teisėkūros procese, tačiau jo 

nuomone, tai jiems reikėtų daryti uţtikrinant geresnę nacionalinės vykdomosios valdţios 

kontrolę. Kitais ţodţiais sakant, nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas turi 

skirtingas galias ir turėtų dirbti kaip partneriai, o ne konkurentai. Teigiamais tokio 

bendradarbiavimo pavyzdţiais galima laikyti nacionaliniams parlamentams skirtą Europos 

Parlamento savaitę ir 13-ojo straipsnio tarpparlamentinę konferenciją.   

Danijos Folketingo Pirmininkas Mogens LYKKETOFT pabrėţė, kad nedarbas šiuo metu 

yra didţiausias ekonominis ir socialinis iššūkis Europos Sąjungoje. Jis kėlė klausimą, ar 

valdţios uţmojai taikyti grieţtas taupymo priemones nebuvo per platūs. Taupymas 

neproporcingai paveikė jaunimą, jaunų bedarbių skaičius Europoje siekia 5,6 mln. Socialinės 

problemos pakenkė ES teisėtumui ir davė peno lengvas išeitis siūlančioms populistinėms 

partijoms. Siekiant išvesti ES iš krizės, reikia didinti konkurencingumą investuojant į švietimo 

ir iniciatyvios darbo politikos įgyvendinimą. Valstybių narių politikai dėl daugumos problemų 

kaltę verčia ES. Siekdami išvengti tokių kaltųjų paieškų, nacionaliniai parlamentai turėtų 

aktyviau įsitraukti į politinius procesus Europoje. Greta jau egzistuojančio Europos semestro 

nacionaliniai parlamentai turėtų pradėti nacionalinio semestro procesą ir perţiūrėti stabilumo ir 

(arba) konvergencijos programas prieš pateikdami jas Europos Komisijai. Kita vertus, 

Komisijos nariai ir Europos Parlamento pranešėjai dėl konkrečių teisėkūros pasiūlymų turėtų 

stengtis kuo geriau pasirodyti nacionalinių parlamentų diskusijose ir parlamentinės kontrolės 

procese. 

Diskusijoje daugelis parlamentų pirmininkų pastebėjo, kad reikėtų stiprinti ES sprendimų 

teisėtumą piliečių akyse. O tai neabejotinai reiškia aktyvesnį nacionalinių parlamentų 

įsitraukimą į ekonominių sprendimų priėmimą ES lygmeniu, pvz., Europos semestro kontekste. 

Daugelis pirmininkų minėjo nedarbo, ypač jaunimo nedarbo, klausimą. Nepakankamas 

dėmesys realiajai ekonomikai ir socialiniam matmeniui formuojant ekonomikos politiką taip pat 

atsidūrė aptariamų temų sąraše. Kai kurie parlamentų pirmininkai kalbėjo apie būtinybę taikyti 

grieţtas nuobaudas taisykles paţeidţiančioms valstybėms narėms, nes priešingu atveju iš 

ekonominių ir finansinių sunkumų išbristi nepavyks, o kiti siūlė taisyklių besilaikančias 

valstybes nares skatinti ir taip siekti svarbių teigiamų rezultatų. Taip pat pabrėţta, kad 

svarbiausias nacionalinių parlamentų vaidmuo yra kontroliuoti nacionalinius biudţetus, todėl 

išreikšta parama nacionalinio semestro sumanymui. Kalbėdami apie Tarpparlamentinę Europos 

Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferenciją daugelis parlamentų pirmininkų 

išreiškė nuomonę, kad ši konferencija yra tinkama erdvė nacionaliniams parlamentams 
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įsitraukti į ekonominių ES lygmens sprendimų priėmimo procesą ir kad konferencija turėtų 

patvirtinti neįpareigojančio pobūdţio išvadas ir darbo tvarkos taisykles. Prancūzijos 

Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkė Laurence DUMONT dar pasiūlė, kad konferencija ateityje 

galėtų tapti parlamentine euro zonos valdysenos priemone. Kalbėdama apie ekonominės 

valdysenos gerinimą, L. DUMONT pasiūlė apsvarstyti galimybę į makroekonominio disbalanso 

procedūros rezultatų suvestinę įtraukti ir papildomą vaikų skurdo rodiklį. Kita vertus Vokietijos 

Bundestago Pirmininkas Norbert LAMMERT perspėjo, kad parlamentų pirmininkų 

konferencija neturėtų pernelyg sureikšminti savojo vaidmens, kadangi ji neturi legitimumo. N. 

LAMMERT pasiūlė pakeisti pirmininkaujančiosios valstybės parlamento išvadas pabrėţiant 

esamus makroekonominius valstybių narių skirtumus. 

II POSĖDIS. PENKERI METAI ĮSIGALIOJUS LISABONOS SUTARČIAI: 

SUBSIDIARUMO PATIKROS PAMOKOS PARLAMENTUOSE 

 

Čekijos Respublikos Senato Pirmininkas Milanas ŠTĚCHAS paţymėjo, kad nors ir didėjo 

pareikštų pagrįstų nuomonių skaičius, subsidiarumo patikros sistema nebuvo reikšminga, t. y. 

rezultatai neatitiko pastangų. M. ŠTĚCHO nuomone, Europos Komisija turėtų pateikti 

išsamesnius ir tikslesnius atsakymus į pagrįstas nuomones. Būtų galima labiau įtraukti 

nacionalinius parlamentus į teisėkūros procesą parengiamuoju jo etapu, pavyzdţiui, Komisijai 

paskelbiant ţaliąją ir baltąją knygas, siekiant konstruktyvesnio parlamentų dalyvavimo ES 

teisėkūros procese. Nacionaliniai parlamentai taip pat galėtų turėti teisę paraginti Komisiją 

inicijuoti teisės aktus (ţaliosios kortelės pasiūlymas). M. ŠTĚCHAS taip pat siūlė prailginti 

pagrįstai nuomonei pateikti skirtą laikotarpį, sumaţinti balsų, reikalingų pradėti geltonosios 

kortelės procedūrą, skaičių, ir į subsidiarumo patikros procedūrą įtraukti ir proporcingumo 

principo tikrinimą. M. ŠTĚCHAS paminėjo, kad politinio dialogo kontekste Čekijos 

Respublikos Senatas yra pateikęs 182 pagrįstas nuomones Europos Komisijai, bet nesulaukęs 

aiškių atsakymų. 

Italijos Respublikos Senato Pirmininkas Pietro GRASSO pabrėţė, kad subsidiarumas yra 

vienas pagrindinių Europos demokratijos principų ir kad nacionaliniai parlamentai turėtų būti 

tarpininkai tarp piliečių ir Sąjungos. P. GRASSO paţymėjo, kad anksčiau Italijoje vyriausybės 

veiklos, susijusios su ES politikos formavimu, parlamentinė prieţiūra buvo maţai vykdoma. 

Todėl Italija palankiai vertina politinį dialogą su Komisija, kuris padidino Italijos Parlamento 

susidomėjimą EU reikalais. Tačiau P. GRASSO nepritarė naudojimuisi subsidiarumo patikros 

instrumentu siekiant blokuoti sprendimus arba trukdyti Europos Parlamento ar kitų ES 

institucijų funkcionavimui. Jo nuomone, nacionaliniai parlamentai turi kontroliuoti savo 

nacionalines vyriausybes, o tarpparlamentinės konferencijos galėtų sukurti platformą, leisiančią 

suderinti būdus, kuriais geriausia būtų galima įgyvendinti tokią kontrolę skirtinguose 

parlamentuose. P. GRASSO pasisakė uţ pačios ES bei tarpparlamentinio bendradarbiavimo 

ekonomikos valdysenos srityje ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje stiprinimą. Jis ypač 

remia idėją įsteigti Europos prokuratūrą. Jo nuomone, svarbu ne tai, kiek mums reikia Europos 

– daugiau ar maţiau. Mums reikia geresnės Europos. 

Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų Pirmininkė Anouchka VAN MILTENBURG 

pabrėţė, kad viena pagrindinių Nyderlandų Parlamento uţduočių – vykdyti Nyderlandų 

Vyriausybės veiklos parlamentinę kontrolę. Todėl Nyderlandų Parlamentas palankiai vertina 

sukurtą subsidiarumo patikros sistemą, nes ji suteikė nacionaliniams parlamentams galimybę 

vykdyti ES vykdomosios valdţios, t. y. Komisijos, veiklos parlamentinę kontrolę. Taigi 

Nyderlandų Parlamentas labai daţnai naudojosi šia priemone. Pasak A. VAN MILTENBURG, 
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buvo atlikta nemaţai tyrimų dėl subsidiarumo patikros efektyvumo. Tyrimai rodo, kad yra kur 

tobulėti, o patobulinimus galima įgyvendinti nekeičiant sutarčių. Be to, veiksmingas dialogas 

leistų padidinti piliečių paramą ES teisėkūrai. COSAC galėtų imtis šios uţduoties. Pavyzdţiui, 

galėtų būti sukurta COSAC darbo grupė, kuri tirtų galimybes gerinti dialogą su Komisija. Kita 

vertus, bendradarbiavimą su Europos Parlamentu taip pat reikia tobulinti, nes egzistuoja per 

didelė konkurencija tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento. Veiksmingesnis 

dialogas su Europos Parlamentu duotų teigiamų rezultatų, t. y. palengvintų informacijos 

mainus, įneštų daugiau skaidrumo ir padarytų ES sprendimų priėmimo procesą valstybėse 

narėse labiau matomą.  

Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų Specialiojo Europos Sąjungos reikalų komiteto 

pirmininkas lordas Timothy BOSWELL pristatė Lordų Rūmų ataskaitą apie nacionalinių 

parlamentų vaidmenį ES
1
. Ataskaitoje daroma išvada, kad Europos Sąjungai reikia aktyvesnių 

nacionalinių parlamentų. Tą galima padaryti ir nekeičiant sutarčių, ir pasikeitimai nereikštų 

galių sutelkimo vienose rankose, t. y. nacionalinių parlamentų vaidmenį būtų galima stiprinti 

nesumaţinus galių nė vienai ES institucijai. Lordų Rūmai parengė konkrečias rekomendacijas 

dėl subsidiarumo patikros sistemos. Pirma, procedūros apimtis buvo apribota. Ji turėtų apimti ir 

proporcingumo principo tikrinimą. Antra, dabar galiojantis laikotarpis pagrįstai nuomonei 

pateikti (aštuonios savaitės) yra labai ribotas. Trečia, sistemos poveikis yra per silpnas. Vis 

dėlto, subsidiarumo principo tikrinimas yra tik vienas iš instrumentų, kuriais gali pasinaudoti 

nacionaliniai parlamentai. Yra ir kitų būdų uţtikrinti konstruktyvų nacionalinių parlamentų 

dalyvavimą, pavyzdţiui, žaliosios kortelės procedūra, leisianti nacionaliniams parlamentams 

teikti teisės aktų pasiūlymus.  

Vykusioje diskusijoje daugelis parlamentų pirmininkų išreiškė nepasitenkinimą 

subsidiarumo patikros sistemos kokybe, ypač dėl laiko, kada Komisija pateikia atsakymus, ir 

dėl jų turinio. Kai kurie parlamentų pirmininkai paţymėjo, kad sukūrus subsidiarumo patikros 

procedūrą, pagerėjo diskusijos Europos reikalais jų parlamentuose ir bendrai padidėjo ES 

politikos teisėtumas nacionaliniu lygmeniu. Nuomonės išsiskyrė svarstant, ar Komisija turėtų 

būti tiesiogiai atskaitinga nacionaliniams parlamentams, ar ne. Diskusijų metu ne kartą buvo 

pabrėţiama konstruktyvesnio nacionalinių parlamentų dalyvavimo ES sprendimų priėmimo 

procese galimybė, pavyzdţiui, įgyvendinus žaliosios kortelės pasiūlymą. Būta pasiūlymų didinti 

nacionalinių parlamentų sąveiką ir jungimąsi į tinklus, siekiant efektyviau dalytis informacija ir 

gerąja praktika apie parlamentų aktyvumo ES lygmeniu didinimą. Nuomonės taip pat išsiskyrė 

svarstant subsidiarumo patikros sistemos apimties praplėtimą, siekiant įtraukti į sistemą ir ES 

teisės aktų atitikties proporcingumo principui vertinimą. Apskritai parlamentų pirmininkai 

nerodė didelės paramos poreikiui pailginti aštuonias savaites trunkantį laikotarpį subsidiarumo 

patikrai atlikti. Tačiau tie parlamentų pirmininkai, kurie kalbėjo šia tema, parėmė tokią 

iniciatyvą. 

III POSĖDIS. TARPPARLAMENTINIS BENDRADARBIAVIMAS SU  

RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALIMIS 

 

III posėdis prasidėjo Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininko Oleksandro 

TURČYNOVO vaizdo sveikinimu. O. TURČYNOVAS paţymėjo, kad negali dalyvauti 

konferencijoje dėl nestabilios situacijos Ukrainoje. Jis priminė, kad protestus Maidane sukėlė 

nušalinto prezidento Viktoro JANUKOVIČIAUS atsisakymas pasirašyti Ukrainos ir ES 

                                                           
1
 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldselect/ldeucom/151/15102.htm  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldselect/ldeucom/151/15102.htm
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Asociacijos sutartį. Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas pabrėţė, kad pagrindinis 

veiksnys, paskatinęs  protestuotojus išeiti į Maidaną, buvo Ukrainos ţmonių noras išlaisvinti 

šalį nuo Rusijos remiamo korumpuoto autokratinio prezidento JANUKOVIČIAUS reţimo. 

O. TURČYNOVO nuomone, 2014 m. kovo 21 d. pasirašyta Ukrainos ir ES Asociacijos 

sutarties politinė dalis tapo istorine gaire plečiant Ukrainos ir ES santykius, patvirtino 

ukrainiečių tautos pasirinkimą europietiškų vertybių naudai. Jis paragino ES panaikinti vis dar 

taikomus Ukrainos piliečiams vizų apribojimus, siekiant dar labiau sustiprinti Ukrainos ţmonių 

pasirinkimą eiti europinių vertybių keliu. O. TURČYNOVAS kalbėjo apie besitęsiančias 

Rusijos pastangas destabilizuoti padėtį pietų ir rytų Ukrainoje ir patvirtino savo šalies ryţtą 

niekada nepripaţinti neteisėtai Rusijos vykdomos Krymo aneksijos. Jis įspėjo parlamentų 

pirmininkus, kad dabartinė Rusijos valdţia mėgina atkurti buvusią imperiją ir kad tokios 

pastangos kelia grėsmę po šaltojo karo sukurtam saugumui Europoje. 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta GRAUŢINIENĖ pradėjo savo pranešimą 

pakviesdama parlamentų pirmininkus pagerbti ţuvusius Maidane Ukrainoje tylos minute. Savo 

kalboje L. GRAUŢINIENĖ pabrėţė, kad stojimas į ES buvo gyvybiškai svarbi paskata 

Lietuvos ekonominei plėtrai ir demokratinių reformų įtvirtinimui, o dabar ES teikia galimybę 

šešioms Rytų Partnerystės valstybėms eiti glaudesnės politinės asociacijos ir ekonominės 

integracijos į ES keliu. Seimo Pirmininkė priminė, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 

metais, uţsienio partnerių parama buvo labai svarbi Lietuvai siekiant laisvės ir priešinantis 

politiniam, kariniam ir ekonominiam ţlungančios Sovietų imperijos spaudimui. Todėl 

Pirmininkė paragino tarptautinę bendruomenę teikti visokeriopą pagalbą Ukrainai, siekiančiai 

išsilaisvinti iš atgimstančios neoimperialistinės Rusijos gniauţtų. L. GRAUŢINIENĖ taip pat 

pabrėţė, kad Rytų Partnerystės valstybėms būtina palikti atvirą narystės ES perspektyvą, kad 

jos kada nors galėtų tapti ES narėmis. Ji pabrėţė, kad asociacijos sutarčių bei visapusiškų ir 

išsamių laisvosios prekybos susitarimų su Gruzija ir Moldova pasirašymas uţtikrins ilgalaikį 

šių valstybių saugumą ir klestėjimą. Ji taip pat ragino toliau stiprinti transatlantinę partnerystę, 

kuri svarbi ir labai vertinga, ypač tokių kaip dabartinė krizių laikotarpiais. 

 

Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkė Solvita ĀBOLTIŅA priminė, kad 2015 m. 

sausio 1 d. Latvija perims pirmininkavimą Europos Vadovų Tarybai ir kad šalis jau rengiasi 

Rytų Partnerystės viršūnių susitikimui, kurį planuojama organizuoti 2015 m. geguţės mėnesį 

Rygoje. S. ĀBOLTIŅA pacitavo Roberto SCHUMANO ţodţius po 1956 m. įvykių Budapešte, 

kai jis pasakė, kad ES integracijos skatinimas reikalingas ne tik laisvoms valstybėms, bet ir 

tam, kad į ES būtų priimtos tuo metu pavergtos rytų tautos. Tas pats pasakytina dabar apie tas 

valstybes, kurios nepriklauso stabilumo, demokratijos ir gerovės erdvei. Norėdama būti stipri ir 

saugi, ES ji turi stiprinti savo kaimynes. Naujosios ES valstybės narės parodė gerą pavyzdį rytų 

partnerėms, kad ir jos galėtų puikiausiai vystytis toliau eidamos reformų keliu. S. ĀBOLTIŅA 

išreiškė nuomonę, kad poţiūris į Rytų Partnerystės valstybes turi būti skirtingas priklausomai 

nuo valstybės, bet politika jų atţvilgiu turi būti grindţiama bendromis vertybėmis ir principais. 

Ji pabrėţė keletą prioritetų šioje srityje. Visų pirma, reikėtų pasirašyti likusias Ukrainos ir ES 

Asociacijos sutarties politines nuostatas. Antra, būtina kuo greičiau pasirašyti Asociacijos 

sutartis su Gruzija ir Moldova. Trečia, dar vienas didelis ţingsnis, kurio reikia imtis siekiant 

sustiprinti ES ir Rytų Partnerystės valstybių ţmonių tarpusavio bendravimą – tai vizų 

liberalizavimas. Saeimos Pirmininkė taip pat pabrėţė, kad Europai nereikia naujo šaltojo karo, 

bet ji neturėtų likti nerūpestinga ir neapdairi. S. ĀBOLTIŅA ragino ryţtingai atsakyti į Rusijos 

agresiją Ukrainoje. 
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Moldovos Respublikos Parlamento Pirmininkas Igoris CORMANAS savo kalboje 

pabrėţė, kad Moldovoje vyksta istorinis procesas, kuris nulems šalies ateitį. Jis pasidţiaugė ES 

sprendimu panaikinti vizas Moldovos piliečiams ir išreiškė viltį, kad Asociacijos susitarimas 

bus ratifikuotas netrukus po pasirašymo. Jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl krizės Ukrainoje 

ir dėl galimų atgarsių Moldovos regionui – Padniestrei. Dėl šios prieţasties I. CORMANAS 

ragino tarptautinę bendruomenę remti Moldovos pastangas priešintis vidiniam ir išoriniam 

spaudimui. 

 

Gruzijos Parlamento Pirmininko Davido USUPAŠVILIO nuomone, dabar ES atrodo kur 

kas vieningesnė, nei 2008 metais, kai Rusija okupavo Gruzijos regionus – Abchaziją ir Pietų 

Osetiją. Jis pabrėţė, kad jei šaliai paţeidus tarptautinės teisės normas nėra netaikomos jokios 

sankcijos, paţeidimai pasikartos. Todėl jis ragino ES vadovus neleisti pasikartoti Gruzijos 

scenarijui Ukrainoje. D. USUPAŠVILIS dar kartą patvirtino, kad Gruzija nuo 2012 m. laikosi 

pro-europietiško kurso ir kad Gruzijoje integracijos į Europą ir stojimo į NATO šalininkai 

konkuruoja tarpusavyje. Jo teigimu, 80 proc. gruzinų nori įstoti į NATO, nes be NATO 

Gruzijos gyventojai bijo, kad anksčiau ar vėliau jų valstybė išnyks iš pasaulio ţemėlapio.  

 

Armėnijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo Pirmininkas Hovikas 

ABRAHAMIANAS teigiamai pasisakė apie bendradarbiavimą su ES ir išreiškė mintį, kad 

Euronest PA – puikus formatas regioninio bendradarbiavimo plėtrai skatinti. Jis pabrėţė, kad 

nepaisant Armėnijos sprendimo prisijungti prie Rusijos Muitų sąjungos, šalis pasiryţusi taip pat 

skatinti ryšių su ES plėtrą. Jo nuomone, ES gali padėti Armėnijai įgyvendinti reikalingas 

reformas. 

 

Buvęs Baltarusijos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Stanislavas 

ŠUŠKEVIČIUS kalbėjo apie nedemokratinę Aleksandro LUKAŠENKOS reţimo prigimtį, 

demokratinės opozicijos engimą ir tebesitęsiantį kai kurių opozicijos narių kalinimą. Jo 

nuomone, dabartinė sistema Baltarusijoje tarnauja tik Kremliaus interesams. S. ŠUŠKEVIČIUS 

paragino ES nepamiršti Baltarusijos ir toliau dėti pastangas, kad ji taptų tikra Europos valstybe, 

kurioje puoselėjamos Europinės vertybės. 

 

Diskusijų metu buvo išreikšta vieninga parama Ukrainos ţmonėms ir pasmerkta Rusijos 

karinė agresija Ukrainoje. Buvo pateikta įvairių pasiūlymų kaip galima būtų paremti Ukrainos 

ir kitų Rytų Partnerystės valstybių europietiškus siekius, pavyzdţiui, spartinti vizų 

liberalizavimo procesą, didinti pagalbą Rytų Partnerystės valstybėms ir tęsti Asociacijos 

sutarčių su Gruzija ir Moldova bei visapusiško ir išsamaus laisvosios prekybos susitarimo su 

Ukraina pasirašymą. Taip pat minėta, kad Ukraina buvo apgauta, kai praeito amţiaus 

paskutiniajame dešimtmetyje pasirašė Budapešto Memorandumą ir atsisakė branduolinio 

ginklo vardan garantijų dėl teritorinio vientisumo. Taip pat pabrėţta, kad ES plėtros politika 

buvo sėkmingiausia ES išorės politika ir kad be narystės perspektyvos Vidurio ir Rytų Europos 

valstybių istorija būtų visai kitokia. Tačiau nesutarta dėl to, ar Rytų Partnerystės valstybėms 

reikėtų suteikti aiškią narystės perspektyvą. 

 

IV POSĖDIS. TARPPARLAMENTINIS BENDRADARBIAVIMAS LAISVĖS, SAUGUMO 

IR TEISINGUMO SRITYJE 

 

Prieš prasidedant IV posėdţiui, Austrijos Respublikos Nacionalinės Tarybos Pirmininkė 

Barbara PRAMMER perskaitė pranešimą, skirtą paminėti Tarptautinę romų dieną. B. 
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PRAMMER paţymėjo, kad Europoje yra nuo 10 iki 12 milijonų romų, apie 50 proc. jų yra ES 

piliečiai. Romai, sudarydami vieną didţiausių etninių maţumų grupių ES, vis dar daţnai 

susiduria su rasizmu, socialine atskirtimi ir diskriminacija. Dvidešimt aštuonios valstybės narės 

yra įsipareigojusios gerinti romų socialinę įtrauktį, ir rezultatai jau yra matomi: vis daugiau 

romų vaikų pradeda lankyti mokyklas, yra daugiau dirbančių romų, jiems teikiamos geresnės 

apgyvendinimo ir socialinės paslaugos. Tačiau reikia imtis tvaresnių veiksmų. Reikia uţtikrinti 

vienodas galimybes mokytis, sumaţinti mokyklos nebaigiančiųjų skaičių ir uţkirsti kelią romų 

tautybės moterų seksualiniam išnaudojimui. 

Po Barbaros PRAMMER pranešimo parlamentų primininkai bendru sutarimu priėmė su 

delegacijų pateiktais pakeitimais Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos 

deklaraciją Tarptautinės romų dienos proga, kurią pasiūlė Austrijos Parlamentas. 

Paminėjus Tarptautinę romų dieną, IV posėdį pradėjo Lenkijos Respublikos Seimo 

Pirmininkė Ewa KOPACZ. Savo pranešime ji pabrėţė, kad pasibaigus daugiametei Stokholmo 

programai nacionaliniai parlamentai turi dalyvauti svarstant naujus prioritetus laisvės, saugumo 

ir teisingumo srityje. Ji  priminė 2014 m. kovo mėn. paskelbtą Komisijos komunikatą „Kuriame 

atvirą ir saugią Europą“
2
. Komunikate Komisija pabrėţė Šengeno erdvės stiprinimo svarbą, 

bendros prieglobsčio politikos tobulinimą, teisėtos migracijos būdų stiprinimą ir ES vizų 

politikos supaprastinimą. E. KOPACZ akcentavo, kad naujų prioritetų, pasibaigus Stokholmo 

programai, tikslas turi būti esamų politikos krypčių stiprinimas. Ji taip pat aptarė sritis, kurioms 

turi būti teikiamas prioritetas pasibaigus Stokholmo programai, t. y. kovai su terorizmu, 

radikalėjimu, kibernetiniais nusikaltimais ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu; teisėtos 

imigracijos skatinimui, o neteisėtos – paţabojimui; tautinių maţumų ES apsaugai nuo 

diskriminacinės politikos; Europos prokuratūros steigimui, kuri visgi turėtų skirti dėmesį tik 

tiems klausimams, kurių negalima išspręsti nacionaliniu lygmeniu; išorės sienų apsaugos 

stiprinimui, ypač atsiţvelgiant į didėjančius migracijos srautus. E. KOPACZ taip pat pabrėţė, 

kad bendrą Europolo, o ateityje ir Eurojusto bei Europos prokuratūros, veiklos parlamentinę 

kontrolę turi padėti įgyvendinti nauja tarpparlamentinė konferencija, kuri galėtų būti paremta 

Tarpparlamentinės bendros uţsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos 

politikos konferencijos bei Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

valdysenos konferencijos modeliais. 

Graikijos Respublikos Parlamento Pirmininkas Evangelos-Vasileios MEIMARAKIS 

pabrėţė, kad bendra Europolo veiklos prieţiūra duotų pradţią naujam bendradarbiavimo tarp 

nacionalinių  parlamentų ir Europos Parlamento etapui. Kalbėdamas apie Europos Parlamento 

teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 

Europolo pasiūlytą bendrą Europolo prieţiūros modelį jis teigė, kad reglamentas suformuluotas 

geriau nei patenkinamai ir jis remia Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės įkūrimą. E. 

MEIMARAKIS taip pat ragino nacionalinius parlamentus imtis aktyvesnio vaidmens 

diskutuojant apie būsimus prioritetus laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, bet pabrėţė, kad 

prioritetas turi būti teikiamas esamų teisės aktų stiprinimui. Kalbėdamas apie konkrečias 

politikos sritis, jis paminėjo duomenų apsaugos ir ţvalgybos tarnybų bendradarbiavimo svarbą. 

Jis taip pat pabrėţė nelegalios migracijos jūra srautų suvaldymo svarbą. Parlamento pirmininkas 

paţymėjo, kad Graikija ir Italija atsidūrė šių srautų centre ir kad ES valstybės narės turėtų 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-

_making_it_happen_en.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf
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proporcingiau pasidalyti šią naštą, nes daugumos nelegalių imigrantų kelionės tikslo šalys yra 

ne Graikija ar Italija, o Šiaurės Europos šalys. 

Italijos Deputatų Rūmų Pirmininkė Laura BOLDRINI pabrėţė, kad laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės prioritetų ateityje svarbiausias klausimas turėtų būti, kokios yra 

įgyvendinamos politikos sąnaudos, ir kokią naudą ji duoda bei kaip prisideda prie ES 

ekonomikos augimo. Savo kalboje ji daugiausia dėmesio skyrė nelegalios migracijos problemai 

Europoje ir konkrečiai ţūstantiems migrantams. L. BOLDRINI teigimu, kasmet pakeliui į 

Europą ţūsta šimtai ţmonių. Paskaičiuota, kad nuo 2000 m. ţuvo apie 23 000 imigrantų, 

dauguma − Vidurţemio jūroje. L. BOLDRINI pabrėţė, kad valstybės narės turėtų tolygiau 

dalytis imigracijos naštą ir daugiau dėmesio skirti ne tik sienų apsaugos stiprinimui, bet ir kovai 

su nelegalios imigracijos prieţastimis imigrantų kilmės šalyse. Ji taip pat pabrėţė ES piliečių 

socialinių teisių svarbą, jos nuomone vienintelis būdas šioms teisėms uţtikrinti – atkurti 

ekonomikos augimą. 

Švedijos Riksdago Pirmininkas Per WESTERBERG pastebėjo, kad Švedija priėmė 

daugiausia pabėgėlių ir dauguma imigrantų yra kilę iš Vidurţemio jūros regiono. Jis paragino 

nacionalinius parlamentus siekti aktyvesnio vaidmens nustatant ES lygmens politikos 

prioritetus ir pabrėţė, kad svarbiausias nacionalinių parlamentų vaidmuo yra vykdyti 

vyriausybių veiklos kontrolę ir būti tarpininkais tarp ţmonių ir vyriausybės. Be to, nacionaliniai 

parlamentai turėtų glaudţiau bendradarbiauti ir labiau koordinuoti savo veiklą. Kalbėdamas 

apie Europolo veiklos parlamentinę kontrolę P. WESTERBERG pabrėţė, kad nacionaliniai 

parlamentai ir Europos Parlamentas į šį procesą turėtų įsitraukti lygiomis teisėmis. Tačiau 

skatinant tarpparlamentinį Europos Sąjungos parlamentų bendradarbiavimą, dėmesį reikėtų 

sutelkti ties bendresniais, o ne procedūriniais aspektais. 

Vėliau diskusijose daugelis parlamentų pirmininkų pabrėţė veiksmingos demokratinės 

Europolo veiklos kontrolės uţtikrinimo svarbą ir lygiateisį nacionalinių parlamentų ir Europos 

Parlamento įsitraukimą į šį procesą. Be to, nacionaliniai parlamentai turėtų būti vertinami 

vienodai, nesvarbu, ar tai dvejų rūmų ar vienerių rūmų parlamentai. Kai kurie parlamentų 

pirmininkai pritarė Europos prokuratūros steigimui, kiti reiškė susirūpinimą dėl Komisijos 

sprendimo išlaikyti savo pirminį pasiūlymą nepaisant nacionalinių parlamentų pradėtos 

geltonosios kortelės procedūros. Vengrijos Parlamento Pirmininko pavaduotojas János 

LATORCAI pritarė sumanymui steigti naują tarpparlamentinę konferenciją laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvės klausimams. Italijos delegacija pasiūlė šį sumanymą aptarti būsimo Italijos 

pirmininkavimo metu, kadangi Europos Parlamentas priešinasi sumanymui steigti naują 

tarpparlamentinę konferenciją. M. A. MARTÍNEZ MARTÍNEZ teigė, kad bendra 

parlamentinės kontrolės grupė būtų naudingesnis sprendimas sąnaudų poţiūriu, o jei 

nacionaliniai parlamentai nebūtų patenkinti tokiu sumanymu, visuomet galėtų kreiptis į 

vyriausybes prašydami iškelti vieną ar kitą klausimą Taryboje. 

Parlamentų pirmininkų konferencijos baigiamajame posėdyje aptartos ir bendru sutarimu 

priimtos Lietuvos pirmininkaujančios valstybės parlamento išvados su delegacijų pateiktais 

pakeitimais.
3
 Pirmininkaujančios valstybės parlamento išvados, Tarptautinės Romų dienos 

proga priimta deklaracija ir Seimo parengta konferencijos diskusijų apţvalga bus išsiųsta 

                                                           
3
 Lordas T. BOSWELL paprašė ţodţio norėdamas asmeniškai išreikšti solidarumą Ukrainos ţmonėms ir pabrėţė 

parlamentų bendradarbiavimo svarbą. Tačiau pagal Lordų Rūmų nuostatas Lordų Rūmų Pirmininko pareigos nėra 

politinė pareigybė, todėl jis neturi įgaliojimų pasirašyti konkrečias politines išvadų projekto dalis dėl Rytų 

Partnerystės. 
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Stokholmo gairių 5 straipsnyje nurodytiems adresatams. Šie dokumentai taip pat bus paskelbti 

IPEX duomenų bazėje ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens 

tinklalapyje. 

Galiausiai Italijos Deputatų Rūmų Pirmininkė L. BOLDRINI padėkojo Seimo 

Pirmininkei Loretai Grauţinienei uţ puikų parlamentų pirmininkų konferencijos Vilniuje 

organizavimą. L. BOLDRINI pakvietė visus į kitą Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų 

konferenciją Romoje, kuri vyks 2015 m. pavasarį. 

 

 

 

 

 


