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Švedijos Riksdago Generalinio sekretoriaus pavaduotojo Claes MÅRTENSSON kalba  

Europos Sąjungos parlamentų generalinių sekretorių susitikime 

 

2014 m. sausio 27 d., Vilnius 

  

Gerbiami kolegos, 

 

visų pirma norėčiau pradėti padėkodamas Lietuvai kaip pirmininkaujančiai 

valstybei už šio susitikimo organizavimą ir už atsiųstą pakvietimą Švedijos 

Parlamento (Riksdago) kanceliarijai pasidalinti savo ES reikalų koordinavimo gerąją 

patirtimi.   

1995 m. Švedijai tapus ES nare, Riksdago kanceliarija įvedė naują tvarką ir tam 

tikrų pakeitimų, kad galėtų svarstyti ES reikalus ir aktyviai dalyvauti su ES reikalais 

susijusiame parlamento darbe. Buvo atitinkamai pakeista ir ES reikalų  koordinavimo 

tvarka Riksdago kanceliarijoje. Numatyta, kad Riksdagas į ES sprendimų priėmimo 

procesą įsitraukia kaip įmanoma anksčiau. 

Trumpai apžvelgsiu Riksdago struktūrą. 

****** 

Riksdage yra 15 parlamentinių komitetų. Jų užduotis – ES reikalų stebėsena 

savo kompetencijos ribose. Komitetai analizuoja pasiūlymus dėl ES teisės aktų, 

rengia ataskaitas dėl tam tikrų ES dokumentų, užtikrina pasiūlymų dėl ES teisės aktų 

atitiktį subsidiarumo principui ir siekia, kad visi ES klausimai būtų išsamiai 

išanalizuojami prieš priimant sprendimus Ministrų Taryboje. Vyriausybė tariasi ES 

klausimais su atitinkamoje srityje kompetentingais komitetais.   
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Kol klausimas svarstomas ES, Vyriausybė klausimus svarsto nuolat 

bendradarbiaudama su parlamento komitetais. Tačiau kai ateina metas priimti 

sprendimą Taryboje, Vyriausybė tariasi su atitinkama specializuota institucija – 

Europos Sąjungos reikalų komitetu. Parlamento šakinių komitetų ir ES reikalų 

komiteto bendra atsakomybė reikalauja tam tikros sąveikos. Dėl šios priežasties visi 

ES reikalų komiteto nariai tuo pat metu yra vieno ar kelių šakinių parlamento 

komitetų nariai. Priešingai nei kiti komitetai, ES reikalų komitetas nėra atsakingas už 

jokią konkrečią politikos sritį. Jis atlieka tik patariamąją funkciją. Vyriausybė privalo 

konsultuotis su ES reikalų komitetu dėl Švedijos pozicijos prieš Tarybos posėdžius. 

Vyriausybė privalo gauti ES reikalų komiteto paramą ir veikti neperžengdama 

komiteto įgaliojimų. Jei Vyriausybei nepavyksta to padaryti, kyla rizika, kad ji bus 

kritikuojama ir kad Riksdago rūmuose bus organizuotas balsavimas dėl 

nepasitikėjimo vyriausybe. 

Kadangi ES reikalai tampa vis svarbesniu Riksdago kasdienio darbo elementu, 

Riksdago kanceliarijai atiteko naujų užduočių ir funkcijų. Atsakomybė už ES 

reikalus parlamento darbe yra decentralizuota. Ją dalinasi parlamentas, jo komitetai ir 

ES reikalų komitetas. Priešingai nei keliuose kituose nacionaliniuose Parlamentuose, 

Riksdage ES reikalų komitetas, jo biuras ir pareigūnai nėra atsakingi už visus ES 

reikalus ar jų koordinavimą. Siekiant palengvinti darbą, koordinuoti užduotis ir teikti 

patarimus ES reikalais, buvo įkurtas ES reikalų koordinavimo skyrius. Jis 

dažniausiai aptarnauja komitetų biurus, taip pat Parlamento Primininką ir Riksdago 

generalinį sekretorių. Šį skyrių sudaro skyriaus vadovas ir trys patarėjai ES reikalais 

bei mūsų nuolatinis atstovas Briuselyje. Skyrius buvo įkurtas prieš pusantrų metų. 

Kokios ES reikalų koordinavimo skyriaus funkcijos? Jo pagrindinė funkcija – 

teikti komitetų biurams visokeriopą paramą ir pagalbą, susijusią su instituciniais 

ir procedūriniais ES reikalais ir klausimais. Pavyzdžiui, skyrius gauna ir analizuoja 

visus į jį patenkančius ES dokumentus, preliminariai įvertina, ar teisėkūros 
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procedūra priimamam teisės akto projektui reikalinga subsidiarumo patikra, ir 

nusprendžia kuris komitetas turėtų būti už tai atsakingas. Be to, šis skyrius atrenka 

strateginės svarbos ES dokumentus ir siūlo Parlamento Pirmininkui parengti 

Riksdago pareiškimą ES šiais klausimais. 

Siekiant iš anksto užtikrinti aktyvią Riksdago poziciją svarbiais ES 

klausimais, skyrius analizuoja Komisijos darbo programą ir planuojamus teikti 

pasiūlymus. Tam skyrius palaiko glaudžius ryšius su komitetų biurais, Vyriausybės 

tarnybomis, Europos Komisija ir nacionaliniais Parlamentais. Skyrius atlieka 

kontaktinio centro funkcijas ir parlamento viduje, ir tarpžinybiniu lygiu,  

pavyzdžiui, palaikydamas ryšius su Ministro Pirmininko biuru. 

Galiausiai, norėčiau paminėti, kad šis skyrius taip pat koordinuoja parlamento 

tarpparlamentinę veiklą ir rengia kalbas ir pasisakymų gaires COSAC 

susitikimams, ES pirmininkų konferencijoms ir ES generalinių sekretorių 

susitikimams.   

Norėčiau aptarti ir nuolatinį atstovą Briuselyje. Mano nuomone, šis atstovas 

atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrindamas veiklos Briuselyje priežiūrą bei 

stebėdamas, kas vyksta kituose nacionaliniuose parlamentuose. Tinkliškas 

nacionalinių parlamentų atstovų darbas palaipsniui įgauna vis daugiau svarbos. Mūsų 

nuolatinis atstovas Briuselyje teikia Riksdagui ir Riksdago kanceliarijai skubias 

ataskaitas, vertingą informaciją iš ES institucijų ir iš kitų parlamentų. Tai padeda 

mums vis geriau suprasti, kaip dirba kiti nacionaliniai parlamentai ir koks jų požiūris 

į įvairius klausimus. Nacionalinių atstovų tinklo darbo ir informacijos sklaidos per 

juos svarbą rodo pagrįstų nuomonių ir koordinuotos praktikos šiame darbe 

egzistavimas ir svarba. Be to, nacionalinis atstovas atlieka svarbiausią vaidmenį 

aiškindamas ir informuodamas kitus apie Riksdago darbą ir stiprindamas 

bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos Komisija.  
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Dabar trumpai apžvelgsiu IPEX sistemą, nes ji įtraukta į mūsų susitikimo 

darbotvarkę. Už IPEX duomenų bazės atnaujinimą ir informacijos įkėlimą į šią 

duomenų bazę atsako atitinkami šakiniai komitetai. Sistema decentralizuota. 

Duomenis į IPEX duomenų bazę įkelia už pareiškimo ar pagrįstos nuomonės rengimą 

atsakingas pareigūnas. Tačiau už darbų koordinavimą ir kontaktus atsako ES reikalų 

koordinavimo skyrius. Todėl IPEX korespondentas yra šio skyriaus darbuotojas.   

****** 

Dabar norėčiau pasidalinti konkrečia Riksdago gerąja praktika.  

ES reikalų koordinavimo skyrius, bendradarbiaudamas su komitetų biurais, jų 

prašymu parengė kelis seminarus tarnautojų žinioms apie ES reikalus gilinti. 

Neseniai vykusiuose seminaruose daugiausia dėmesio buvo skiriama ES 

institucijoms ir sprendimų priėmimo procesui, subsidiarumo principui ir jo 

parlamentinei kontrolei, parlamento šakinių komitetų ir ES reikalų komiteto sąveikai. 

Artimiausioje ateityje suplanuoti seminarai bus skirti su ES reikalais susijusio darbo 

koordinavimui ir organizavimui Vyriausybės tarnybose, Vyriausybės ir Parlamento 

bendradarbiavimui ir sąveikai, jų kanceliarijų bendradarbiavimui, taip pat 

artėjantiems visuotiniams rinkimams Švedijoje ir Europos Parlamento rinkimams. Be 

to, skyriaus darbuotojai tiek kaip klausytojai, tiek kaip pranešėjai aktyviai dalyvauja 

įvairiuose vidaus ir tarpžinybiniuose seminaruose.  

Pastaraisiais metais pradėjome dar vieną naują veiklą. Ėmėme platinti savaitinį 

ES naujienlaiškį apie artėjančius su ES susijusius reikalus ir darbus Riksdage. Jame, 

pavyzdžiui, gali būti informuojama apie sprendimus dėl subsidiarumo patikrų ir 

pagrįstųjų nuomonių, diskusijas ES reikalais plenariniuose posėdžiuose, ES reikalų 

svarstymą šakiniuose komitetuose, konsultacijas su ES reikalų komitetu bei 

dalyvavimą tarpparlamentinėje veikloje ir susitikimuose. Naujienlaiškį gauna 
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parlamento ir vyriausybės tarnautojai, nuolatinės atstovybės Briuselyje darbuotojai, 

Europos Parlamento nariai iš Švedijos, taip pat tam tikrų tarnybų tarnautojai.    

Riksdage veikia ir ES bendradarbiavimo (tinklinės) grupės. Prie jų darbo 

prisideda ir Riksdago ES reikalų komiteto biuro, ES reikalų koordinavimo skyriaus, 

ES informacijos centro darbuotojai, ir kitų žinybų – vyriausybės institucijų, Švedijos 

Europos politikos studijų instituto, Europos Komisijos ir Europos Parlamento 

atstovybių Švedijoje – atstovai. Šių struktūrų tikslas – keistis informacija ir aptarti 

galimas bendradarbiavimo sritis ir planuojamus bendrus renginius.  

ES reikalų koordinavimas gali būti sunki užduotis, o ES reikalų koordinavimo 

skyrius yra labai mažas. Todėl pradėjome taikyti naują darbo metodą, kai kiekvienam 

ES reikalų koordinavimo skyriaus darbuotojui priskiriami keli komitetai. Šis 

darbuotojas tuomet tampa šiems komitetams kontaktiniu asmeniu ir patarėju ES 

reikalais komitetų biurams. Tokiu būdu personalas gali gilinti savo žinias pagal 

komiteto kompetenciją. Gilesnės žinios leidžia darbuotojams aktyviau iš anksto teikti 

patarimus ir kokybiškiau dirbti. Mūsų siekis – dukart per metu rinkti informaciją apie 

komitetų numatytus prioritetus ES klausimais. Tai leis ES reikalų koordinavimo 

skyriui ne tik tinkamiau sutelkti priežiūros veiklą ir nustatyti aiškesnius prioritetus, 

bet ir geriau informuoti Riksdago Pirmininko biurą.  

Be to, ES reikalų koordinavimo skyrius atsakingas už Riksdago Pirmininko 

informavimą ES klausimais ir kas mėnesį dalyvauja šioje veikloje. Jam 

pristatomas ES klausimų spektras yra platus: nuo iniciatyvų dėl naujų 

tarpparlamentinių forumų, pagrįstų nuomonių ir pasiūlymų dėl tarpparlamentinio 

bendradarbiavimo, iki artėjančio atitinkamos valstybės pirmininkavimo prioritetų.  

Kartu su Konstitucinių reikalų komiteto biuru, ES reikalų koordinavimo skyrius 

skiria daug laiko tam, kad įvertintų ir stebėtų klausimus, susijusius su subsidiarumo 

patikra. Pavyzdžiui, jis analizuoja, kaip šį principą taiko komitetai, kokia naujausia 
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bendra praktika Riksdage, kituose nacionaliniuose Parlamentuose, Komisijoje. Taip 

pat šis skyrius rengia statistiniais duomenimis pagrįstą informaciją.   

Galiausiai, norėčiau akcentuoti itin vertingą atstovų darbą. Mūsų atstovai  puikiai 

bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais nacionaliniais parlamentais, 

bendradarbiauja su Europos Parlamentu ir stebi jo darbą. Tačiau siekiame toliau 

tobulinti mūsų darbą, gerinti bendravimo su kitomis institucijomis, tokiomis kaip 

Europos Komisija, būdus ir tobulinti informacijos sklaidos kanalus.   

 

****** 

Pasidalinau keliais Švedijos gerosios praktikos koordinuojant ES reikalus 

pavyzdžiais. Tobulėjimui ribų nėra, ir mes siekiame nuolat gerinti ir tobulinti mūsų 

darbo metodus. Man bus labai įdomu išgirsti kitų parlamentų atstovų nuomonę ir 

informaciją apie tai, kaip ES reikalai koordinuojami kituose parlamentuose. Taip pat 

esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus ir išgirsti Jūsų pastabas ir pamąstymus šia 

tema. 

Ačiū už dėmesį. 

 

 

 


