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EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ GENERALINIŲ SEKRETORIŲ 

SUSITIKIMAS 

PROTOKOLAS 

2014 m. sausio 26–27 d., Vilnius 

2014 m. sausio 26–27 d. naujojoje Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdţių salėje vyko 

Europos Sąjungos parlamentų generalinių sekretorių susitikimas. 

Susitikimą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo Kancleris Jonas MILERIUS. Dalyvius 

pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta GRAUŢINIENĖ. 

Renginio pirmojoje dalyje J. MILERIUS pristatė 2014 m. balandţio 6–8 d. planuojamos 

organizuoti ES parlamentų pirmininkų konferencijos programos projektą. Generaliniai 

sekretoriai patvirtino keturias temas, kuriomis diskutuos parlamentų pirmininkai: 1) Parlamentų 

vaidmuo kuriant Europos Sąjungos gerovę po ekonomikos ir finansų krizės; 2) Penkeri metai 

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai: subsidiarumo patikros pamokos parlamentuose; 3) Parlamentų 

vaidmuo stiprinant Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių suartėjimą; 4) 

Tarpparlamentinis bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityse. 

Diskusijos metu Austrijos Respublikos Federalinio Susirinkimo generalinis sekretorius Harald 

DOSSI priminė apie Federalinio Susirinkimo Pirmininkės Barbaros PRAMMER prašymą 

2014 m. balandţio 8 d. paminėti tarptautinę romų dieną. Šį prašymą parėmė Kroatijos ir 

Graikijos delegacijos. Po svarstymų J. MILERIUS pasiūlė, kad balandţio 8 d., prieš prasidedant 

renginio daliai Tarpparlamentinis bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityse, 

Barbarai PRAMMER galėtų būti suteiktas ţodis pasisakyti siūloma tema. Šiai progai paminėti 

galima būtų priimti ir konferencijos deklaraciją. Delegacijos šiems pasiūlymams pritarė.  

Harald DOSSI taip pat pasiūlė paskutinės konferencijos dalies „Tarpparlamentinis 

bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityse“ metu organizuoti „1+1“ formato 

diskusijas. Šį pasiūlymą parėmė Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų administratorius ir Uţjūrio 

tarnybos vadovas dr. Rhodri WALTERS. Italijos Deputatų rūmų ES reikalų departamento 

vadovas Paolo VISCA šiam pasiūlymui nepritarė. Po svarstymų J. MILERIUS pranešė, kad 

Seimas, pasitaręs šiuo klausimu su pirmininkaujančio trejeto parlamentais ir Europos 

Parlamentu, informuos kitus parlamentus apie priimtą sprendimą artimiausioje ateityje.  
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Antrojoje renginio dalyje Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago generalinis 

sekretorius dr. Horst RISSE pristatė 2013–2014 m. IPEX metinę ataskaitą, raštišką ataskaitą 

apie 2013 m. IPEX veiklą ir IPEX išvadų projektą. Lietuvos, Danijos ir Vokietijos delegacijos 

pasiūlė taisyti išvadas pridedant papildomą 9 pastraipą. Pataisytos išvados buvo priimtos bendru 

sutarimu. Buvo sutarta įkelti priimtus dokumentus į IPEX ir Seimo pirmininkavimo svetainę. 

Antrosios konferencijos dalies metu buvo patvirtinta nauja 2014–2015 m. IPEX valdybos 

sudėtis. Baigiančio kadenciją IPEX valdybos pirmininko dr. Horst RISSE siūlymu, visuotiniu 

sutarimu į naują IPEX valdybą buvo nutarta įtraukti Lietuvos, Italijos, Liuksemburgo, 

Austrijos, Belgijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, 

Jungtinės Karalystės Parlamentus ir Europos Parlamentą. Gavę Graikijos Parlamento 

generalinio sekretoriaus Athanassios PAPAIOANNOU prašymą, susitikimo dalyviai taip pat 

sutarė į valdybą įtraukti ir Graikijos Parlamentą. 

Dr. Horst RISSE siūlymu pirmininkauti IPEX valdybai 2014–2015 m. patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Seimas.  

Konferencijos trečiojoje dalyje pasikeista nuomonėmis dėl Europos Sąjungos reikalų 

koordinavimo parlamentų administracijose. Gerąja parlamentų  patirtimi dalinosi Vokietijos 

Federacinės Respublikos Bundestago generalinis sekretorius dr. Horst RISSE, Švedijos 

Karalystės Riksdago generalinio sekretoriaus pavaduotojas Claes MÅRTENSSON ir 

Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų tarnybos direktorius Jean-

Pierre BLOCH. Po pasisakymų sekė diskusija, kurios metu generaliniai sekretoriai vienbalsiai 

gyrė diskusijos temą ir siūlė grįţti prie jos artimiausioje ateityje.  

Susitikimo pabaigoje J. MILERIUS pakvietė generalinius sekretorius apsilankyti Seimo I rūmų 

Kovo 11 akto salėje, nes būtent ten 2014 m. balandţio 6–8 d. vyks parlamentų pirmininkų 

konferencija. Kovo 11-osios akto salėje generaliniai sekretoriai pasiţiūrėjo vaizdinę medţiagą 

apie šios salės istorinę svarbą. J. MILERIUS pasinaudojo proga padėkoti Jungtinės Karalystės 

Lordų Rūmų administratoriui ir Uţjūrio tarnybos vadovui dr. Rhodri WALTERS uţ ilgalaikę 

parlamentinę tarnybą pastarajam besiruošiant išeiti į garbingai uţtarnautą poilsį.   

PASTABA: Visus susitikimo dokumentus ir pranešimus, garso ir vaizdo įrašą bei nuotraukų 

archyvą galima rasti Seimo pirmininkavimo svetainėje: www.eu2013.lrs.lt. 

http://www.eu2013.lrs.lt/

