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Garbės svečio Prancūzijos Respublikos užsienio reikalų ministro Lorano Fabiuso (Laurent 

Fabius) kalba 

 

Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos 50-asis posėdis 

2013 m. spalio 28–29 d. 

Vilnius 

 

Europos Sąjunga ir demokratija: parlamentų vaidmuo 

 

Gerbiamoji [Lietuvos Respublikos] Seimo Pirmininke [Loreta Graužiniene], 

Gerbiamasis Seimo Pirmininko pavaduotojau, [Europos reikalų komiteto pirmininke Gediminai 

Kirkilai], 

Brangūs [nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento] atstovai, 

Gerbiamasis Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojau Marošai Ševčovičiau [atsakingas uţ 

institucijų santykius ir administravimą], 

Ponios ir ponai, brangūs draugai, 

 

visų pirma noriu pasakyti, kad dţiaugiuosi ir didţiuojuosi prisidėdamas prie Jūsų darbų, kuriuos 

labai vertinu. Esu įsitikinęs tarpparlamentinio bendradarbiavimo svarba. Prieš keletą metų pradėtas 

bendradarbiavimo projektas nuolat stiprėjo. 

 

1979 m. Europos piliečiai pirmą kartą tiesioginių visuotinių rinkimų metu balsavo uţ savo atstovus 

į Europos Parlamentą. Tai kertinis momentas. Tada sprendėsi Europos Sąjungos sprendimų 

priėmimo legitimumo klausimas, tuo pačiu tai reiškė, kad bus iškeltas ir nacionalinių parlamentų 

vaidmens klausimas.  

 

Praėjus lygiai dešimt metų, 1989-aisiais, tuo metu kai buvau Prancūzijos Respublikos Nacionalines 

Asamblėjos Pirmininkas, galvodamas apie nacionalinių parlamentų perspektyvą, pasiūliau įsteigti 

COSAC. Turėjau du tikslus: suteikti nacionaliniams parlamentams galimybę dalyvauti to darinio, 

kurio tuo metu dar nevadinome Europos Sąjunga, gyvenime ir paskatinti tarpparlamentinį 

bendradarbiavimą, viena vertus, tarp nacionalinių parlamentų, kita vertus, tarp nacionalinių ir 

Europos Parlamento. 

 

Aš, kaip ir Jūs, buvau įsitikinęs: tam, kad Europos Sąjunga veiktų sklandţiai, nacionaliniai 

parlamentai turi vaidinti svarbų vaidmenį. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas Europos Sąjungos 

sprendimams suteikia didesnį teisėtumą, jo dėka labiau atsiţvelgiama į piliečių lūkesčius. 

 

1989 m. lapkričio mėnesį Nacionalinėje Asamblėjoje įvyko pirmasis šios tarpparlamentinės 

konferencijos posėdis. Ką tik stebėjome Berlyno sienos griūtį. Europos Sąjungą tuo metu sudarė tik 

12 valstybių, o Paryţiuje susirinkę parlamentarai svarstė, kaip sustiprinti Europos reikalų 

parlamentinę kontrolę, ir apie savo vaidmenį Europos Sąjungoje.  

* 

Praėjo dar beveik 25-eri metai. Šiandien dalyvaujame 50-ajame COSAC posėdyje. Prieţastys, 

paskatinusios įsteigti COSAC, nepraranda savo aktualumo, atvirkščiai, jis tik didėja, turint omeny 
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įvykius Europos Sąjungoje, 1980-ųjų metų pabaigoje pakeitusius Europos Sąjungos veidą. Europos 

Sąjunga susiduria su vis labiau nusiviliančių piliečių nepasitikėjimu politiniais sprendimais, kuriais 

nesugebama susidoroti su krize ir kitais iššūkiais. Dauguma europiečių ir toliau palaiko ES idėją, 

bet kritiškai vertina jos valdymą. Vienas iš būdų, norint įveikti tokį atotrūkį, kuris leidţia suabejoti 

Europos Sąjungos demokratiniu teisėtumu, būtų sprendimų priėmimo priartinimas prie piliečių. 

Nepakanka turėti gerų idėjų, teisinį pagrindą ir bendrą politiką. Idėjos, nuostatos ir politika turi 

atitikti mūsų piliečių lūkesčius. 

 

Nuo to laiko nuėjome ilgą atkarpą paţangos keliu. Sutartys numato, kad Europos Parlamentas 

atstovauja Europos piliečiams ir yra vienas iš veikėjų, dalyvaujantis daugumos dokumentų 

teisėkūroje. Tai vienas iš kertinių akmenų institucijų trikampyje, uţtikrinantis Europos piliečių 

interesų atstovavimą priimant sprendimus. Europos Komisija taip pat yra atskaitinga Europos 

Parlamentui, o ir naujos sudėties Komisijos narių klausymų metu Europos Parlamentas yra reiklus. 

Nacionaliniai parlamentai dalyvauja diskusijoje dėl Bendrijos teisės aktų ir dėl ekonominės ir 

pinigų sąjungos (EPS) stiprinimo. Tai įrodo nacionaliniuose parlamentuose vykstantys debatai, 

subsidiarumo principo prieţiūra, tarpparlamentinės konferencijos. 

 

* 

Ponios ir ponai, 

 

turime eiti dar toliau. Siekdama atremti ekonomikos ir finansų krizės iššūkius, Europos Sąjunga, 

ypač ekonominė ir pinigų sąjunga, pastaraisiais metais sustiprėjo. Dviejų teisės aktų rinkinio (two-

pack) ir šešių teisės aktų (six-pack) rinkinio nuostatos turi tiesioginių pasekmių nacionalinių 

parlamentų biudţetų suverenitetui. Siekiant sustiprinti EPS, reikia geriau koordinuoti ekonomikos 

politikas ir, lygiagrečiai, gerinti koordinavimą tarp nacionalinių institucijų atstovų. Ypač svarbu 

laikytis principo, pagal kurį svarstymai vyksta kiekviename sprendimų priėmimo proceso etape: tai 

svarbu siekiant uţtikrinti gairių dėl EPS ir ES demokratinį teisėtumą. Naujajame kontekste 

parlamentai turi sugebėti visapusiškai pasinaudoti savo vaidmeniu, tapdami EPS stiprinimo 

parlamentine atsvara. Toks yra Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

valdysenos konferencijos, įsteigtos pagal SSKV 13 straipsnį, tikslas. Pirmasis šios konferencijos 

susitikimas vyko šį mėnesį čia, Vilniuje. 

* 

Kaip nuveikti daugiau ir, ypač, kaip dirbti geriau šioje srityje? Kiekvienam iš mūsų tenka dalis 

atsakomybės. Kiekvienas sprendimų priėmimo lygmuo – Komisija, vyriausybės, nacionaliniai 

parlamentai ir Europos Parlamentas – turi dirbti didesnio Sąjungos demokratinio teisėtumo labui.  

 

Daugybė priemonių, skirtų kovai su krize, sustiprino Komisijos vaidmenį, ypač ekonomikos 

valdysenos srityje. Viena tokių daug pasikeitimų įnešusių priemonių – Europos semestro procedūra. 

Procedūriniai pasikeitimai buvo būtini, kad išvengtume blogiausia, tačiau labai svarbu uţtikrinti ir 

geresnę jų demokratinę kontrolę. Todėl, mano manymu, būtų naudinga surengti debatus tarp 

nacionalinių parlamentų ir Briuselio. Pavyzdţiui, rengdama rekomendacijas šalims, Komisija galėtų 

susitikti su tų šalių parlamentinėmis asamblėjomis ir joms pristatyti savo ataskaitas. Daţnai sakoma, 

kad Komisija nutolusi. Pirmoji išeitis būtų vykti į valstybes nares. Ţinoma, jau dabar iš dalies tai 

yra įmanoma. Manau, jog tai turėtų būti daroma sistemingiau. Kitaip tariant, kiekviena valstybė 

narė turi rengti diskusijas Europos Sąjungos tema, tad savo ruoţtu Komisija turėtų nuvykti į 
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valstybes nares prisistatyti tautos atstovams ir jiems paaiškinti savo vykdomą politiką bei atsiţvelgti 

į jų klausimus ir prašymus.  

 

Kalbant apie valstybės nares, jose būtinos išsamios ir objektyvios diskusijos apie Europą. Kritikuoti 

ar atmesti priimtus sprendimus galima ir nebūnant euroskeptiku. Bet jei vyriausybė pritaria 

sprendimui Briuselyje, ji privalo turėti drąsos prisiimti uţ jį atsakomybę. Tad tam, kad ţmonės vėl 

patikėtų Europa, privalome gerinti parlamentinių asamblėjų bendradarbiavimą priimant Europos 

Sąjungos sprendimus. Todėl Prancūzijoje nuo 2005 metų ministrai gali vykti į Parlamentą ir 

pristatyti Tarybos sprendţiamus klausimus, uţ kuriuos patys yra atsakingi. Dėl to ir uţ Europos 

reikalus atsakingas ministras spalio mėnesį vyko į Parlamentą ir su Europos parlamentarais aptarė į 

Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę įtrauktus klausimus. Visi vykdomosios valdţios atstovai 

turėtų dėti pastangas, kad jų nacionaliniai parlamentai aktyviai dalyvautų Europos Sąjungos 

sprendimų priėmimo procese.  

 

Savo ruoţtu, Europos parlamentarai , institucijų trikampio nariai ir Europos piliečių atstovai, 

privalo bendradarbiauti su nacionalinių parlamentų nariais, ypač COSAC metu. Šiuo poţiūriu 

naudinga naujoji Ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija, įsteigta vadovaujantis Sutartimi 

dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV). Prieš dvi 

savaites vykusio pirmojo susirinkimo metu buvo padėti naujojo koordinavimo pagrindai.  

 

Nors two-pack ir six-pack procedūros neabejotinai buvo būtinos siekiant išspręsti EPS asimetrijos 

klausimą, jų teisėtumas turi būti patvirtintas piliečių, taip pat turi būti atsiţvelgta į nacionalinių 

parlamentų poziciją: tai institucinės pusiausvyros iššūkis. Be to, jei Europos parlamentarai, išrinkti 

27 valstybėse narėse, svarstys 17 euro zonos valstybių narių ekonominę politiką, pusiausvyra vėl 

bus suardyta. Taigi po kitų rinkimų į Europos Parlamentą Europos Parlamente galėtų būti sukurta 

euro zonai skirta struktūra, vykdanti atitinkamą sprendimų, susijusių su euro zona, demokratinio 

teisėtumo kontrolę. Ţinoma, Europos Parlamentas turėtų nuspręsti, kaip tą pasiekti. Šis pasiūlymas 

buvo aiškiai pabrėţtas 2013 m. geguţės mėn. Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlyme. Jis man atrodo 

prasmingas.  

 

Nacionaliniai parlamentai, turi visą paletę instrumentų, kuriais naudodamiesi gali daryti įtaką 

Europos Sąjungoje priimamiems sprendimams. Dar kartą sugrįţdamas prie subsidiarumo principo 

norėčiau trumpai paminėti Protokolą Nr. 2, dėl kurio dabar vyksta debatai. Bet kuris parlamentas 

gali kreiptis pagristąja nuomone į Europos Parlamento, Komisijos ar Tarybos pirmininką ir išdėstyti 

joje argumentus, dėl kurių, jo nuomone, projektas neatitinka subsidiarumo principo. Tai funkcija, 

kuri visiškai atitinka nacionalinių parlamentų vaidmenį. Jos esmė, ne stabdyti Europos Sąjungoje 

vykstančius procesus, bet leisti nacionaliniu lygmeniu išrinktiems atstovams išsakyti savo nuomonę 

dėl Europos Komisijos pasiūlymų. Nacionaliniai parlamentai turi naudotis šia priemone, kad laiku 

atkreiptų dėmesį į galbūt netinkamus projektus, bet taip pat tam, kad išreikštų savo valią siekiant 

paţangos Europos Sąjungoje. Ši nuostata jau patikrinta ir gerai veikia. Geras pavyzdys –  

vadinamasis „Monti II“ reglamentas. Parlamentai laiku nuspaudė pavojaus mygtuką, taip 

atkreipdami Komisijos dėmesį į streiko laisvę. Briuselis išgirdo nacionalinius parlamentus.  

 

Ponios ir ponai,  
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po kelių mėnesių Europos piliečiai rinks savo atstovus į Europos Parlamentą. Bus sudaryta naujos 

sudėties Europos Komisija ir jos pirmininkas bus išrinktas vadovaujantis nauja tvarka. 

Šių rinkimų laukiame neramiai. Nerimą kelia maţas rinkėjų aktyvumas, antieuropietiškas 

mąstymas. Aš nesu iš tų, kurie, prisidengdami didelėmis ambicijomis, teigia, kad būtina iš esmės 

perţiūrėti ES sutartis, ir tik tada mums pavyks įtvirtinti Europos Sąjungos teisėtumą. Negalime 

delsti, bendradarbiavimas visais sprendimo priėmimo lygmenimis tarp Komisijos, Tarybos, 

Parlemento ir nacionalinių parlamentų turi sustiprėti. Tai išjudintų mūsų piliečius ir paragintų juos 

aktyviau dalyvauti ateinančių metų Europos Parlamento rinkimuose. 

 

Manau, kad prieţastys, paskatinusios įsteigti COSAC, nepaseno. Jums leidus ir naudodamasis 

COSAC „įkūrėjo“ teisėmis, noriu Jus paraginti dar labiau išnaudoti šios Konferencijos galimybes, 

tegul ji tampa debatų, kurių taip reikės Europos Sąjungai ateinančiais metais, vieta. 

 

Europos Sąjungos valstybėse narėse, manojoje taip pat, daţnai galima išgirsti visai man 

nepatinkantį pasakymą: „Briuselis nusprendė“. Negana to, ir ateinančiais mėnesiais teks daţnai jį 

išgirsti. Gal tai ir lengvai išsprūstantys ţodţiai, tačiau iš principo neteisingi ir politiškai pavojingi. 

Juk sprendimus priimame mes, tiek Briuselyje, tiek Strasbūre. Europos Sąjunga yra mūsų visų 

kūrinys. Įrodykime tai! 

 

* 


