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Pranešimas apie teisinę bazę ir darbo metodus, kuriuos Bundestago 

administracija taiko koordinuodama ES reikalus 

 

 

 

Ponios ir ponai, 

 

man labai malonu pirmininkaujančios Lietuvos prašymu papasakoti Jums apie 

Bundestago administracijos patirtį koordinuojant ES reikalus.  

Prieš pradėdamas detaliau kalbėti apie pagrindinius pokyčius, kurių ėmėsi mūsų 

parlamento administracija per pastaruosius penkerius metus siekdama pagerinti 

Bundestago galimybes tvarkyti ES reikalus, norėčiau nušviesti Vokietijos Bundestago 

dalyvavimo koordinuojant ES reikalus teises. 

Daugelį metų pagal Vokietijos Federacinės Respublikos konstitucijoje įtvirtintas 

nuostatas Bundestagui buvo suteikiamos plačios teisės būti informuojamam apie su 

Europos Sąjunga susijusius reikalus ir dalyvauti jų koordinavimo procese. Pagal 

Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2, 3 dalis federalinė vyriausybė privalo visapusiškai 

informuoti Bundestagą apie ES reikalus, teikti žinias kuo anksčiau ir, prieš pradedant 

dalyvauti ES teisėkūros procedūroje, suteikti Bundestagui galimybę pareikšti savo 

poziciją. Federalinė vyriausybė privalo atsižvelgti į Bundestago nuomonę dėl 

pasiūlyto teisėkūros procedūra priimamo teisės akto ES derybų proceso metu. Tačiau 

Konstitucijos 23 straipsnis taip pat palieka federalinei vyriausybei tam tikrą veiksmų 

laisvę derybose ES lygiu. Todėl ji taip pat nėra teisiškai įpareigota vadovautis 

Bundestago pareikšta nuomone, jei dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su užsienio ar 

integracijos politika, turi būti priimtas sprendimas nesutampantis su Bundestago 

pareikšta nuomone. 

Konstitucijoje numatyti principai yra įgyvendinami statutais, kurie bendrai yra 

vadinami Begleitgesetze arba lydimaisiais teisės aktais. Pirmasis, kurį norėčiau 

paminėti, yra Įstatymas dėl federalinės vyriausybės ir Vokietijos Bundestago 

bendradarbiavimo ES klausimais, kuris sutrumpintai vadinamas Bendradarbiavimo 

įstatymu. Šiuo įstatymu numatoma parlamento teisė būti informuojamam apie ES 

reikalus ir dalyvauti jų koordinavimo procese bei federalinės vyriausybės 

įpareigojimai teikti parlamentui su ES reikalais susijusius pranešimus. Besivystant 

Europos integracijai šis įstatymas buvo keičiamas, o 2013 m. liepos mėnesį jis buvo 

pataisytas Federaliniam Konstituciniam Teismui išaiškinus jo nuostatas.  

Dėl Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimų bei krizės Ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje, ypač per pastaruosius penkerius metus, Bundestago teisės buvo 

nuolat keičiamos priėmus naujas Bendrijos nuostatas. Tuo pat metu, kai buvo 

ratifikuota Lisabonos sutartis, Federalinis Konstitucinis Teismas sustiprino 

Bundestago dalyvavimo teises koordinuojant ES teisėkūros ir ES sutarčių keitimo 

procesus ir sudarė galimybes parlamentui reikalauti federalinės vyriausybės užtikrinti 

jam tokią teisę. Vadovaujantis Atsakomybės už integraciją įstatymu, kuris įsigaliojo 

2009 m., sutarčių sąlygos, kuriomis remiantis tiesiogiai ar netiesiogiai perduodamos 



suverenios galios Europos Sąjungai, negali būti įgyvendinamos Vokietijoje, kol 

Bundestagas nepriėmė įstatymo, sprendimo ar nurodymo, kuriuo leidžiama tai 

padaryti. 

Priemonės, kurių ėmėsi ES eurui stabilizuoti, t. y. naujos procedūros, kurios 

buvo įvestos šešių ir dviejų dokumentų rinkinius sudarančiais reglamentais, Europos 

semestru ir Europos stabilumo mechanizmu (ESM), paskatino Bundestagą, jo 

komitetus ir frakcijas vis daugiau dėmesio skirti ES klausimams. Vargu ar pasitaiko, 

kad per plenarinių posėdžių savaitę nebūtų aptariami ES reikalai ar nebūtų priimami 

sprendimai dėl jų. Šiuo atžvilgiu būtina paminėti, kad visi mūsų parlamento komitetai 

yra atsakingi už ES reikalus, susijusius su jų veiklos sritimis, o Europos Sąjungos 

reikalų komiteto kompetencijos sričiai tenka pagrindiniai klausimai susiję su pirminės 

teisės aktais, pavyzdžiui, sutarčių pakeitimais ar Sąjungos plėtra, bei klausimai, kurie 

peržengia ministrų kompetencijų ribas, pavyzdžiui, Europos semestras. Visi 

pagrindiniai komitetai, kurie nagrinėja ES pasiūlymus dėl teisės aktų, gali priimti 

nuomones, kurias prieš pateikiant federalinei vyriausybei privalo patvirtinti dauguma 

parlamento narių. 

Kitos teisinės priemonės, kuriose numatomas geresnis informacijos teikimas 

Bundestagui ir federalinės vyriausybės parlamentinė priežiūra su euro stabilumu 

susijusiais reikalais, yra ESM garantijų įstatymas ir ESM finansavimo įstatymas. 

Atsižvelgiant į šių teisės aktų apimtį, verta paminėti Federalinio Konstitucinio 

Teismo sprendimą dėl ESM garantijų įstatymo. Teismo sprendime buvo nurodyta, 

kad, remiantis Konstitucija, net ir tarptautiniai susitarimai turi būti laikomi su ES 

reikalais susijusiais dokumentais, jei jie papildo ES teisę ar turi kitų itin glaudžių 

sąsajų su ja. Todėl dabar Bundestagas jau gauna dokumentus ir pranešimus apie 

susitikimus dėl fiskalinio susitarimo ir ESM. 

Reaguodama į šiuos iššūkius, Bundestago administracija prieš metus įsteigė 

Europos reikalų direktoratą. Direktoratą sudaro šeši skyriai, jame dirba 64 

darbuotojai, iš jų 25 yra aukštesnio rango darbuotojai. Norėčiau trumpai 

charakterizuoti kiekvieną skyrių. 

ES reikalų komiteto sekretoriatas, veikęs nuo pat Mastrichto sutarties 

ratifikavimo, buvo inkorporuotas į naująjį direktoratą. Jis yra atsakingas už ES 

reikalų komiteto posėdžių organizavimą. Buvo įkurti du nauji skyriai, kuriuos mes 

vadiname analitiniais. Pirmasis – Pagrindinių ES reikalų ir Ekonominės ir pinigų 

sąjungos reikalų skyrius, kuris padeda parlamento nariams ir frakcijoms dirbant tose 

srityse, už kurias yra atsakingi Ekonomikos, Finansų, Biudžeto ir ES reikalų 

komitetai. Kitas analitinis skyrius yra atsakingas už visas kitas politikos sritis ir už 16 

specializuotų komitetų veiklą. Abu šie skyriai, rinkdami ir išrinkdami reikalingą 

informaciją iš daugybės dokumentų ir pranešimų, kuriuos gauna Bundestagas, rengia 

pagrindinių komitetų diskusijas dėl ES pasiūlymų dėl teisės aktų. Šie skyriai taip pat 

rengia ES perspektyvinius pranešimus, situacijų apžvalgą ir informacijos santraukas 

siekdami nustatyti prioritetus ir patarti komitetams planuojant ES pasiūlymų dėl 

teisės aktų svarstymo laiką komitetų darbotvarkėse. Jie stebi su ES reikalais susijusių 

diskusijų pažangą, nes, kaip žinia, ES teisės aktų priėmimo procesas dažnai užtrunka 



dvejus ar trejus metus. Šie skyriai atkreipia atsakingų komitetų ir frakcijų dėmesį į 

naujus pasikeitimus ir pasirinkimus. Tie patys principai taikomi ir subsidiarumo 

patikrai. Specializuotiems komitetams taip pat tenka pagrindinis vaidmuo atliekant 

subsidiarumo patikrą. 

Ryšių tarnyba Briuselyje taip pat veikia kaip atskiras Direktorato skyrius. Jis 

seka artėjančius įvykius ir iš anksto perspėja apie juos. Kiekvienos posėdžių savaitės 

pradžioje Ryšių tarnyba iš Briuselio siunčia Bundestago nariams pranešimą su 

naujausia informacija apie svarbius klausimus, kuriais diskutuojama Komisijoje ir dėl 

kurių dar nepriimtas sprendimas, apie svarstymus Europos Parlamente ir jo 

komitetuose ir apie Briuselyje vykstančius tarpparlamentinius posėdžius. Be 

stebėsenos ir išankstinio perspėjimo pareigų Tarnyba taip pat turi padėti rengti turinį 

mūsų parlamento komitetų išoriniams posėdžiams Briuselyje ir organizuoti šiuos 

posėdžius. Ryšių tarnyba turi vieną ypatingą bruožą, t. y. joje dirba ir Bundestago 

administracijos, ir frakcijų darbuotojai. Pastarieji teikia Berlynui ataskaitas su 

atitinkamomis Europos politinėmis partijomis susijusiais klausimais ir lankosi 

atitinkamų frakcijų posėdžiuose Berlyne arba Briuselyje. 

Dar vienas skyrius – Europos reikalų dokumentų skyrius. Jis yra atsakingas už 

dokumentų tvarkymą EuDoX sistemoje. Tai Bundestago vidinė informacinė sistema 

skirta ES reikalams ir prižiūrėti, ar federalinė vyriausybė vykdo teisinį įsipareigojimą 

perduoti dokumentus Bundestagui ir informuoti jį. EuDoX sistemoje parlamento 

nariai gali gauti duomenis apie ES pasiūlymus dėl teisės aktų ir gauti su jais susijusių 

tekstų bylą. Šiose bylose yra visi ES pasiūlymai dėl teisės aktų, susiję Komisijos, 

Tarybos ir Europos Parlamento dokumentai bei federalinės vyriausybės informacinė 

medžiaga, pavyzdžiui, Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir įvairių 

sudėčių Tarybos pranešimai. Bylose taip pat galima rasti Bundestago pasiūlymus, 

kuriuos iš esmės parengia Direktoratas. EuDoX duomenų bazė yra susieta su ES 

duomenų bazėmis ir su IPEX – Tarpparlamentine ES informacijos mainų sistema. Tai 

reiškia, kad šis skyrius taip pat privalo į IPEX svetainę įkelti informaciją iš 

Bundestago. Vadovaujantis minėtaisiais įstatymais, Bundestagas per metus gauna 

apie 1 500 dokumentų, kuriuos galima panaudoti komitetų diskusijose. Per metus 

mus taip pat pasiekia apie 25 000 dokumentų ir informacinių priedų, tokių kaip 

Tarybos tarnybų komunikatai, informacija apie pažangą susijusią su pasiūlymais dėl 

teisės aktų, Komisijos lydimieji darbo dokumentai, Europos teismų, kurių narė yra 

Vokietija, procedūriniai dokumentai ir daugybė federalinės vyriausybės pranešimų. 

Visi šie dokumentai turi būti kruopščiai išnagrinėti, surūšiuoti ir įkelti į mūsų EuDoX 

duomenų bazę. 

Du analitiniai skyriai ir Ryšių tarnyba tiesiogiai teikia paslaugas komitetams, o 

šeštojo – Europos reikalų tyrimų skyriaus užduotis yra padėti konkretiems 

parlamento nariams veikti pagal jiems suteiktą mandatą teikiant jiems ekspertų 

nuomones ir tyrimus. Šis skyrius leidžia dabartinius politinius ar teisinius su Europa 

susijusius klausimus nagrinėjantį informacinį leidinį „Aktueller Begriff Europa“. 

Leidinys pasiekia ne tik parlamento narius, bet ir daugybę interneto vartotojų 

besilankančių Bundestago interneto svetainėje. 



Be šių organizacinių pasikeitimų buvo rasta kitų naujų būdų nagrinėti ES 

pasiūlymus dėl teisės aktų. Vienas iš būdų susidoroti su dideliu mus užplūstančiu 

dokumentų kiekiu buvo prioriteto metodas, kurį numato mūsų Darbo tvarkos 

taisyklės. Europos reikalų direktoratas parengia trumpus pranešimus apie kiekvienos 

ES iniciatyvos aktualumą Bundestagui ir Vokietijai ir patiekia juos frakcijoms, kad 

būtų priimtas sprendimas dėl jų. Tokiu būdu tik pusė visų ES iniciatyvų atsiduria 

parlamento komitetų darbotvarkėse ir taip leidžiama Bundestagui skirti dėmesį 

pagrindiniams ES politikos klausimams. 

Tačiau parlamento nariams padeda ne tik Bundestago administracija, bet ir jų 

frakcijose dirbantys mokslininkai bei jų pačių darbuotojai. Pastaruoju metu vis 

daugiau parlamento narių ne tik parlamente, bet ir savo rinkiminėse apygardose 

privalo spręsti klausimus susijusius su euro stabilizavimo priemonėmis ir glaudesne 

Ekonomine ir pinigų sąjunga. Jie pripažįsta, jog su ES susiję klausimai yra labai 

svarbūs jų rinkėjams, ir todėl savo parlamentiniame darbe šioms temoms skiria 

daugiau dėmesio. Direktoratas sukuria parlamento nariams organizacinę struktūrą, iš 

kurios jie gali tikėtis patarimų ir pagalbos, ir jie plačiai naudojasi jos paslaugomis. 

Taigi apžvelgiau ES reikalų koordinavimą Bundestago administracijoje. Be 

abejo, mielai atsakysiu į visus Jūsų klausimus.  

Dėkoju už dėmesį. 


