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1 Aiškinamoji informacija  

 

Tai yra COSAC sekretoriato 20-oji pusmečio ataskaita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trys šios ataskaitos skyriai yra paremti Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių 
parlamentų ir Europos Parlamento pateikta informacija. Atsakymai į 20-osios pusmečio 
ataskaitos klausimyno klausimus turėjo būti pateikti iki 2013 m. rugsėjo 2 d.   
 
Šios ataskaitos gairės buvo patvirtintos 2013 m. liepos 8 d. Vilniuje vykusio COSAC pirmininkų 
susitikimo metu.  
 
Kaip yra įprasta, ataskaitoje nenagrinėjamas kiekvieno parlamento ar rūmų atvejis pagal tam 
tikrą punktą, o pateikiami paaiškinantys pavyzdžiai. Daugiau informacijos apie atsakymų turinį 
rasite ataskaitos priede.    
 
Išsamius 40 iš 41 parlamento (parlamento rūmų) pateiktus atsakymus iš visų 28 valstybių narių 
ir Europos Parlamento rasite COSAC interneto svetainėje skelbiamame priede. Čekijos 
Respublikos Atstovų Rūmai klausimyno neužpildė dėl greitai vyksiančių rinkimų.        
 

Pastaba dėl skaičių  

15 iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių turi vienerių rūmų parlamentus, 
o 13 – dvejų rūmų parlamentus. Todėl 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse 
yra 41 nacionalinių parlamentų rūmai.  

Nors Austrijos, Airijos ir Ispanijos parlamentai yra sudaryti iš dvejų rūmų, 
jie atsiuntė vieną užpildytą klausimyną, todėl į kiekvieną klausimą daugiausia 
pateikta po 39 atsakymus. Iš viso atsiųsti 38 visiškai užpildyti klausimynai.    

 

COSAC pusmečio ataskaitos  

COSAC 30-ajame posėdyje buvo nuspręsta, kad COSAC 
sekretoriatas turėtų rengti faktais pagrįstas pusmečio ataskaitas, kurios 
būtų skelbiamos prieš kiekvieną eilinį Konferencijos posėdį. Ataskaitos 
tikslas – apžvelgti parlamentinės kontrolės procedūrų ir praktikos raidą 
Europos Sąjungoje ir pateikti informacijos, kuri palengvintų diskusijas 
plenarinių posėdžių metu.    

Visas pusmečio ataskaitas galima rasti COSAC interneto svetainėje, 
adresu: http://www.cosac.eu/en/documents/biannual/  

http://www.cosac.eu/en/documents/biannual/
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SANTRAUKA  

 
1 SKYRIUS. 2014 M. EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI – PLATFORMA DISKUSIJAI SU 
PILIEČIAIS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ATEITIES 
 
Pirmajame ataskaitos skyriuje nagrinėjamas parlamentų (parlamentų rūmų) pasirengimas 
artėjantiems Europos Parlamento rinkimams apžvelgiant diskusijas šia tema ir vykdomą 
parlamentinę kontrolę. Ataskaitoje bendrais bruožais apibūdinama, kiek parlamentai 
dalyvavo rengiantis Europos Parlamento rinkimams. Čia išdėstyta, kaip parlamentams pavyko 
atlikti savo vaidmenį įtraukiant ES piliečius į diskusiją dėl ES ir jos ateities, taip pat pateikiama 
informacija apie būdus, pavyzdžiui, informavimo ir švietimo veikla, naudojamus pradėti 
diskusiją su rinkėjais. Parlamentų buvo prašoma pareikšti savo nuomonę, ar jau atėjo laikas 
naujam Konventui dėl Europos ateities. Šiame skyriuje pažymimi teigiami pavyzdžiai ir 
tendencijos, tačiau taip pat parodoma, kad likus mažiau nei vieneriems metams, dauguma 
nacionalinių parlamentų (parlamentų rūmų) dar neatliko savo vaidmens rengiantis 2014 m. 
gegužės mėn. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.     
 
Savo atsakymus detalizavę parlamentai išreiškė prieštaringas mintis apie praktinį Europos 
Parlamento rinkimų organizavimą, pvz., apie bendrą rinkimų dieną. Du trečdaliai atsakiusių 
parlamentų palaikė mintį apie nacionalinių ir europinių politinių partijų ryšių skelbimą prieš 
Europos Parlamento rinkimus. Tik maždaug trečdalis nacionalinių parlamentų pareiškė savo 
nuomonę apie tai, kas turėtų siūlyti kandidatą į Europos Komisijos Pirmininko postą, ir 
dauguma iš jų pasisakė už tai, kad tai turėtų daryti europinės ar nacionalinės politinės partijos 
kartu siekdamos vieningo nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių politinių partijų vaidmens.   
 
Mažiau nei ketvirtadalis parlamentų (parlamentų rūmų) svarstė kokias nors rekomendacijas 
dėl efektyvesnio balsavimo organizavimo ir kliūčių pašalinimo Europos Parlamento 
rinkimuose. Dauguma nacionalinių parlamentų (parlamentų rūmų) nesvarstė mažėjančio 
Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių rinkėjų skaičiaus klausimo arba nėra priėmę 
oficialios pozicijos šiuo klausimu. Kiti parlamentai pateikė labai skirtingas nuomones, pvz.: 
nesidomėjimas europine politika, informacijos trūkumas ar bulvarinėje spaudoje skleidžiama 
informacija, nacionalinės politikos dominavimas europinės politikos atžvilgiu, bet taip pat ir 
dabartinė finansų, ekonomikos, užimtumo ir socialinė krizė. Taip pat labai skyrėsi ir 
parlamentų mintys apie tai, kaip išpopuliarinti rinkimus į Europos Parlamentą, ypač kaip 
padidinti dalyvaujančių rinkėjų skaičių. Buvo siūloma keisti rinkimų sistemą, teikti daugiau 
informacijos (apie kandidatus ir jų programas), pasitelkti daugiau žiniasklaidos vykdant 
priešrinkiminę kampaniją, kurti naujus projektus Europos integracijai gilinti, rengti viešas 
diskusijas arba dirbti su konkrečiomis interesų grupėmis. Europos Parlamentas pristatė 2014 
m. Europos Parlamento rinkimų informavimo ir komunikacijos ryšių kampanijai sukurtas dvi 
kryptis.     
 
Keli parlamentai (parlamentų rūmai) atsakė, kad jie organizuoja ar organizuos įvairias 
iniciatyvas ir veiklą, siekdami įtraukti piliečius į dialogą Europos Parlamento rinkimų tema.   
Kai kurie organizavo diskusijas Europos Parlamento rinkimų tema žiniasklaidoje, kiti įtraukė ar 
planuoja įtraukti piliečius rengdami viešuosius posėdžius, ir tik keli parlamentai organizavo 
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apskritojo stalo diskusijas su ekspertais. Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) atsakė, kad 
jie ieško būdų, kaip paskatinti piliečių dalyvavimą diskusijose apie Europos Parlamento 
rinkimus. Tik keli parlamentai (parlamentų rūmai) atsakė maną, kad šalies parlamentinės 
institucijos neturėtų organizuoti tokio dialogo. 16 iš 36 parlamentų (parlamentų rūmų) jau 
įgyvendino ar planuoja veiklą, kuria piliečiai būtų įtraukiami į dialogą dėl Europos ateities ir 
jos vaidmens globalizuotame pasaulyje.  
 
Keli parlamentai (parlamentų rūmai) (10) jau ėmėsi ar imsis informavimo ir švietimo veiklos 
Europos Parlamento rinkimų tema. Keli parlamentai nurodė, kad jie organizuoja įvairius 
konkursus, kuriais siekiama šviesti jaunus žmones, kad jie daugiau sužinotų apie ES. Kai kurie 
parlamentai (parlamentų rūmai) rengia mokymus mokytojams, vietos politikams ir 
pareigūnams. Diegiamos tam tikros priemonės, kuriomis siekiama labiau informuoti apie ES 
institucijų vaidmenį kasdieniniame piliečių gyvenime ir apie artėjančius rinkimus.        
 
Daugelis parlamentų (parlamentų rūmų) nėra priėmę oficialios pozicijos dėl to, ar reikia naujo 
Konvento. Tik penktadalis parlamentų (parlamentų rūmų) mano, kad jo reikia. Kai kurie iš šių 
parlamentų (parlamentų rūmų) pasiūlė, kad naujas Konventas svarstytų ES sprendimų 
priėmimo, parlamentų vaidmens, Sąjungos ekonomikos politikos ir biudžeto galimybių 
klausimus.    
 
2 SKYRIUS. DEMOKRATINIS TEISĖTUMAS ES IR ES PARLAMENTŲ VAIDMUO    
 
Antrajame šios ataskaitos skyriuje apžvelgiami nacionalinių parlamentų taikomi metodai 
atliekant vyriausybių ir ES institucijų demokratinę priežiūrą ir kontrolę. Šiuo atžvilgiu, vos 
daugiau nei pusė parlamentų (parlamentų rūmų) laikosi nuomonės, kad demokratinė 
atskaitomybė neturėtų apsiriboti vien nacionalinių vyriausybių kontrole, bet turėtų apimti ir 
ES institucijų kontrolę. Dauguma šių parlamentų (parlamentų rūmų) vyriausybės kontrolę 
įvertino kaip pačią svarbiausią, o toliau pagal svarbą nurodė Europos Komisijos, Europos 
Vadovų Tarybos ir ES Tarybos kontrolę.      
 
Dauguma pralamentų (parlamentų rūmų) nurodė, kad jų naudojami mechanizmai 
vyriausybės veiksmų atskaitomybei užtikrinti yra tiesioginiai ir pakankamai stiprūs ir taikomi 
komitete, plenarinių posėdžių metu ar abiem atvejais. Sukurta daug įvairių mechanizmų 
atskaitomybei užtikrinti, bet svarbiausias iš jų yra vyriausybės prievolė atsiskaityti už savo 
veiksmus ES Taryboje. Toliau seka subsidiarumo patikra ir politinis dialogas, kaip 
mechanizmai ES institucijų atskaitomybei užtikrinti. Kiti naudingi papildomi mechanizmai visų 
institucijų atskaitomybei užtikrinti – tai nacionalinių parlamentų atstovų panaudojimas, ryšių 
su Europos Parlamento nariais ir pranešėjais palaikymas, nacionalinių parlamentų 
(parlamentų rūmų) komitetų posėdžių rengimas Briuselyje ir leidimas Europos Parlamento 
nariams dalyvauti savo šalies parlamento komitetų posėdžiuose.  
     
Parlamentai (parlamentų rūmai) politinį dialogą ir IPEX įvertino kaip efektyviausias 
tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemones, o kritikos daugiausia skyrė subsidiarumo 
kontrolės mechanizmui bei tarpparlamentinei BUSP ir BSGP konferencijai.   
 
Parlamentai (parlamentų rūmai) aktyviai dalyvauja priimant sprendimus ES (darydami įtaką 
savo vyriausybėms, taikydami subsidiarumo patikros mechanizmą ir dalyvaudami politiniame 
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dialoge) ir ES politikos formavimo pradiniame teisės aktų rengimo etape (nagrinėdami 
konsultacijoms skirtus dokumentus, vertindami Komisijos darbo programą ir gaudami 
informaciją iš vyriausybės). Šioje ataskaitoje taip pat apžvelgiama daug pavyzdžių, kaip 
parlamentai „aktyviai prisideda užtikrinant gerą Sąjungos veikimą.“    
 
Paprašyti suklasifikuoti savo kontrolės sistemas, parlamentai (parlamentų rūmai) teigia kurią 
sudėtingesnius ir labiau pritaikytus ES kontrolės metodus. Ateityje tai vertėtų išnagrinėti 
išsamiau. Parlamentai (parlamentų rūmai) taip pat smulkiau apibūdino savo pasirinktas 
sistemas, nurodydami jų privalumus ir pastebimas spragas.    
 
Į klausimą, kokia galima tolesnė parlamentinės demokratijos raida ES, daugelis parlamentų 
(parlamentų rūmų) atsisakė pateikti savo požiūrį, tuo tarpu kiti savo komentaruose pabrėžė 
poreikį stiprinti esamus mechanizmus ir tarpparlamentinį bendradarbiavimą.    
 
3 SKYRIUS. STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ ĮGYVENDINIMAS  
Trečiajame pusmečio ataskaitos skyriuje nagrinėjama strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo parlamentinė kontrolė, vykdomų reformų  padėtis ir analizuojama geriausia 
praktika ir procedūros. Ataskaitoje teigiama, kad dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) 
aktyviai diskutavo apie visus ar daugumą strategijos „Europa 2020“ tikslų, o nedarbas 
diskusijose dominavo šiek tiek daugiau nei kiti klausimai. Parlamentinės kontrolės procedūros 
buvo vykdomos rengiant komitetų posėdžius, kuriuose dažnai dalyvavo vyriausybės nariai ir 
kuriuose daugeliu atveju buvo svarstomos nacionalinės reformų programos. Reformų pagal 
strategiją „Europa 2020“ įgyvendinimo kontrolė daugiausia buvo vykdoma komitetų 
posėdžiuose, kuriuose dažnai dalyvaudavo vyriausybė, socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji asmenys. Plenariniuose posėdžiuose kontrolė abiem atvejais vyko rečiau.     
 
Beveik trečdalis parlamentų (parlamentų rūmų) neaiškino bendradarbiavimo būdų, kuriais 
siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų. Maždaug trečdalis parlamentų (parlamentų rūmų) 
minėjo vyriausybės darbo kontrolę nacionaliniu lygmeniu, o kalbėdami apie ES lygmenį, 
dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) minėjo informacijos ir gerosios praktikos mainus 
pasitelkiant esamus tarpparlamentinio bendradarbiavimo mechanizmus. Septyni parlamentai 
(parlamentų rūmai) pažymėjo parlamento savaitės galimybes ir svarbą.    
 
Nedaug parlamentų (parlamentų rūmų) (8) atsakė, kad politinis įsipareigojimas pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus iš tikrųjų matyti, kai formuojama politika ir sudaromas 
biudžetas tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Daugelis atsakiusiųjų pažymėjo 
neigiamą finansų krizės poveikį 2014-2020 m. daugiametei finansinei programai. Pakankamai 
daug parlamentų (parlamentų rūmų) diskutavo apie ES ir nacionaliniu lygmenimis taikytų 
griežto taupymo priemonių socialinį poveikį, o mažiau jų svarstė apie griežto taupymo 
priemonių poveikį strategijoje „Europa 2020“ numatytiems tikslams.    
 
Iš ataskaitos taip pat matyti padidėjęs susidomėjimas jaunimo nedarbo klausimu, nes 
71 proc. į klausimus atsakiusių parlamentų (parlamentų rūmų) (22 iš 31) pareiškė, kad jie 
ketina svarstyti Komisijos komunikatą „Susitelkime dėl Europos jaunimo. Raginimas spręsti 
jaunimo nedarbo problemą“.     
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1 SKYRIUS. 2014 M. EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI – PLATFORMA 
DISKUSIJAI SU PILIEČIAIS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ATEITIES 

2014 m. Europos Parlamento rinkimai bus pirmieji rinkimai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Jie 
vyks tebesitęsiančios pasaulinės finansų krizės sąlygomis ir Europos Sąjungai (ES) imantis 
svarbių veiksmų sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). EPS patikimumas ir tvarumas 
priklauso nuo institucijų ir jų politinės sąrangos ir, kaip pažymėjo Europos Komisijos 
Pirmininkas José Manuelis Barroso, „kalbant apie ekonominę ir pinigų sąjungą kyla politinės 
sąjungos ir ją paremti turinčios Europos demokratijos klausimas.“ 2014 m. Europos 
Parlamento rinkimai yra gera proga įtraukti europiečius į diskusiją apie jų požiūrį į ES ir jos 
ateitį.   

Šiame pusmečio ataskaitos skyriuje analizuojama, kaip parlamentai nagrinėja ir svarsto 
Europos Parlamento rinkimų temą. Apžvelgiamas parlamentų požiūris į Europos Parlamento 
rinkimus. Ataskaitoje nagrinėjama, ar nacionalinės ir europinės politinės partijos turėtų 
susivienyti prieš Europos Parlamento rinkimus ir jiems vykstant, ir ar prieš Europos 
Parlamento rinkimus kiekviena europinė partija turėtų siūlyti kandidatą į Europos Komisijos 
pirmininko pareigas1. Čia taip pat analizuojamos parlamentų idėjos, kaip padidinti Europos 
Parlamento rinkimuose dalyvausiančių rinkėjų skaičių.   

Parlamentai vaidina labai svarbų vaidmenį įtraukiant ES piliečius į diskusiją dėl ES ir jos 
ateities. Todėl šiame skyriuje aprašoma, kaip parlamentams sekasi šis vaidmuo. Čia tai pat 
apžvelgiami būdai įsitraukti į diskusiją su rinkėjais, pavyzdžiui, diskusijos žiniasklaidoje, vieši 
posėdžiai ar apskritojo stalo diskusijos su ekspertais. Šiame skyriuje smulkiau nagrinėjama šia 
tema parlamentų vykdoma ar planuojama informavimo ir švietimo veikla. Bendrame 
diskusijų dėl ES ateities kontekste parlamentų buvo paprašyta pareikšti savo nuomonę, ar jau 
laikas surengti naują Konventą dėl Europos ateities.   

1.1. Nacionalinių parlamentų diskusijos apie 2014 m. Europos Parlamento rinkimų 
organizavimą   

Paklausti, ar svarstė arba diskutavo apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus, daugelis 
parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė neigiamai (20 iš 38). Aštuoniolika parlamentų 
(parlamentų rūmų) yra svarstę šį klausimą, nors trys  iš jų tai darė svarstydami savo rinkimų į 
Europos Parlamentą įstatymų pakeitimus (Belgijos Karalystės Atstovų Rūmai ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundestagas ir Bundesratas).   
 
Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) šį klausimą svarstė kartu su Europos Parlamento 
nariais (Italijos Respublikos Deputatų Rūmai ir Italijos Respublikos Senatas), kiti svarstė šį 
klausimą ES reikalų komitete (Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja, Estijos 
Respublikos Rygikogas) arba svarstė jį plenarinio posėdžio metu (Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Bendruomenių Rūmai). 
 
Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) (pvz., Portugalijos Respublikos Asamblėja, 
Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai, Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimas, 
Graikijos Respublikos Parlamentas, ir Prancūzijos Respublikos Senatas) atsakė, kad jie ketina 

                                                 
1 Kaip nagrinėjama COM (2013) 126 
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rengti diskusijas 2013 m. antroje pusėje, kai kurie parlamentai nepaneigė tokios galimybės 
(pvz., Belgijos Karalystės Senatas, Ispanijos Karalystės Generaliniai Rūmai ir Lenkijos 
Respublikos Seimas), o kiti atmetė bet kokių diskusijų galimybę (Slovakijos Respublikos 
Nacionalinė Rada ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmai). 
Švedijos Karalystės Riksdagas numatė konkrečias diskusijas šiuo klausimu 2014 m. gegužės 
7 d., likus dviem savaitėms iki rinkimų.           
 
Tik keturi parlamentai (parlamentų rūmai) (iš 37) nagrinėjo ar svarstė 2013 m. liepos 4 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl geresnio 2014 m. Europos Parlamento rinkimų 
organizavimo, Čekijos Respublikos Senatas informavo ES reikalų komiteto narius apie 
rezoliucijos turinį, o Italijos Respublikos Senatas ir Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai 
atsakė, kad svarstys ją rudenį.   
 
Į klausimą, ar nagrinėjo arba svarstė Europos Komisijos komunikatą „Pasirengimas 2014 m. 
Europos Parlamento rinkimams. Tolesnis demokratiškumo ir sklandumo didinimas"2, 
15 parlamentų (parlamentų rūmų) pateikė teigiamą atsakymą, o 22 parlamentai (parlamentų 
rūmai) iš 37 atsakė neigiamai.    
 
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmų ES komitetas iš esmės 
pritarė „priemonėms, kuriomis būtų sprendžiamas prasto rinkėjų dalyvavimo Europos 
Parlamento rinkimuose klausimas ir atkreipiamas rinkėjų dėmesys į Europos Parlamento 
vaidmenį“, tačiau nepritarė bendros rinkimų dienos idėjai, nes ji „paremta klaidinga prielaida, 
kad rinkėjai vienoje valstybėje gali daryti įtaką kitos valstybės rinkėjams“ ir tai „prieštarautų 
nacionalinei politinei kultūrai.“ Lenkijos Respublikos Seimas, priešingai, pripažindamas, kad 
egzistuoja skirtingos politinės tradicijos, pareiškė, kad „bendros Europos Parlamento rinkimų 
dienos ir vienodų balsavimo valandų nustatymo visose valstybėse narėse idėja yra paremta 
teisinga prielaida“. Lietuvos Respublikos Seimas paprašė valstybių narių „susitarti dėl bendros 
Europos Parlamento rinkimų dienos, rinkimines apylinkes uždarant tuo pat metu.“ Seimas 
taip pat išsakė nuomonę, kad „Europos Parlamentas turi tapti tikra Europos teisėkūros 
institucija, turinčia teisėkūros iniciatyvos teisę ir teisę skirti visą Europos Komisiją.“ Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Bendruomenių Rūmų Europos kontrolės 
komitetas laikosi priešingos nuomonės ir „mano, kad Komisija teikia pernelyg didelę reikšmę 
Europos Parlamento vaidmeniui renkant Komisijos Pirmininką,“ tačiau pažymėjo, kad 
„nacionalinėje spaudoje skelbiamiems pasiūlymams teikiama pirmenybė rodo didelį 
visuomenės susidomėjimą jais.“ Rumunijos Deputatų Rūmai pritarė Europos Komisijos 
ketinimams toliau didinti skaidrumą ir stiprinti Europos Parlamento rinkimų europinį 
matmenį, tačiau perspėjo, kad „reikėtų vengti privalomo vienodumo.“ Europos Parlamentas 
visiškai pritarė Komisijos dokumente pateiktoms praktinėms išvadoms.                
 
Kai kurie neigiamą atsakymą pateikusių parlamentų (parlamentų rūmų) atsakingi komitetai 
pareiškė ketiną nagrinėti šį komunikatą rudenį arba galbūt tai darysią po Europos Parlamento 
rinkimų (pvz., Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago Vidaus reikalų komitetas).    
 

 

                                                 
2
 COM (2013) 126, tekstas anglų kalba: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_126_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_126_en.pdf
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1.2. Ryšiai su Europos politinėmis partijomis  

Į šį klausimą atsakė 19 parlamentų (parlamentų rūmų) ir dauguma jų pritarė (13 buvo už, 6 
prieš) tam, kad nacionalinių ir Europos politinių partijų ryšiai būtų skatinami prieš Europos 
Parlamento rinkimus. Daugelis parlamentų (parlamentų rūmų) (18 iš 32) dar nebuvo 
apsvarstę šio klausimo ar priėmę pozicijos dėl to, ar politinės partijos turėtų turėti galimybę 
2014 m. Europos Parlamento rinkimų balsavimo biuleteniuose nurodyti savo ryšį su Europos 
politinėmis partijomis, arba dar tik ketino tai padaryti (Italijos Respublikos Senatas ir 
Portugalijos Respublikos Asamblėja). Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas atsakė, 
kad Vokietijoje galiojančiose Europos Parlamento rinkimų taisyklėse tokia galimybė 
numatyta, Estijos Respublikos Rygikogas sutiko, kad nacionalinės partijos turėtų turėti teisę 
laisvai apsispręsti, o Rumunijos Senatas mano, kad tokai laisvė būtina. Austrijos Respublikos 
Nacionalratas ir Bundesratas (valdančioji dauguma) ir Čekijos Respublikos Senatas nurodė, 
kad reikėtų keisti rinkimų įstatymus, o Lenkijos Respublikos Senatas ir Belgijos Karalystės 
Atstovų Rūmai mano, kad šį klausimą turėtų spręsti ne parlamentas, o partijos. Pasak Belgijos 
Karalystės Atstovų Rūmų, balsavimo biuletenis gali atrodyti perkrautas šia papildoma 
informacija, nors Latvijos Respublikos Saeima mano, kad ji būtų naudinga rinkėjams. 
Bulgarijos Respublikos Nacionalinis Susirinkimas atsakė, kad, kaip ir Belgijos Karalystės 
Senatas, pagrindinės Nacionalinio Susirinkimo politinės partijos šią idėją remia.  
 

1.3. Kandidato į Europos Komisijos pirmininko postą siūlymas 

 
14 parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė į klausimą, kas turėtų siūlyti kandidatus į Europos 
Komisijos pirmininko postą. 9 parlamentai (parlamentų rūmai) pasiūlė, kad kandidatus kartu 
keltų Europos ir nacionalinės partijos, 4 parlamentai (parlamentų rūmai) pasisakė už tai, kad 
kandidatus siūlytų vyriausybės, o 2 parlamentai (parlamentų rūmai) pasisakė už tai, kad 
kandidatus keltų Europos ir nacionalinės partijos kartu su vyriausybėmis.3 Niekas nepasiūlė, 
kad kandidatus keltų tik nacionalinės partijos, ir tik 3 atsakiusieji (Prancūzijos Respublikos 
Nacionalinė Asamblėja, Airijos Irachtas, Europos Parlamentas) pasiūlė, kad Europos partijos 
pačios keltų savo kandidatą.  
 

1.4. Europos Parlamento rinkimų organizavimo gerinimas 

 
Labai nedaug parlamentų (parlamentų rūmų) teigiamai atsakė į klausimus, ar jie svarstė 
kokias nors rekomendacijas, kaip Europos Parlamento rinkimus padaryti sklandesnius ir kaip 
pašalinti kliūtis balsuoti: pavyzdžiui, ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėje narėje, 
raginimas balsuoti (10 parlamentų *parlamentų rūmų]); susitarimas dėl bendros Europos 
Parlamento rinkimų dienos, kurią rinkimų apylinkės būtų uždaromos tuo pačiu metu (11 
parlamentų *parlamentų rūmų]); arba užtikrinimas, kad nacionalinių partijų politinėse laidose 
prieš Europos Parlamento rinkimus piliečiai būtų informuojami apie partijų remiamą 
kandidatą Europos Komisijos pirmininko pareigoms eiti ir būtų supažindinami su kandidato 
programa (8 parlamentai [parlamentų rūmai]). Rumunijos Senatas taip pat pranešė apie 

                                                 
3
 Italijos Respublikos Senatas pritarė abiem atsakymams ir atkreipė dėmesį į Europos Sąjungos sutarties 17 

straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta tvarka, pagal kurią kandidatas siūlomas po Europos Parlamento rinkimų, nes 
pats klausimas buvo susijęs su kandidato iškėlimu prieš rinkimus. 
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politinį partijų susitarimą per Europos Parlamento rinkimus vykdyti tik su Europos klausimais 
susijusias kampanijas. Be to, jau minėtoje liepos 4 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas taip 
pat paragino nacionalines politines partijas prieš rinkimų kampaniją ir jos metu informuoti 
visuomenę apie savo ryšį su Europos politine partija ir apie partijų remiamą kandidatą 
Europos Komisijos pirmininko pareigoms eiti ir paprašė nei vienoje valstybėje narėje 
neskelbti oficialių rezultatų, kol nesibaigs balsavimas toje valstybėje narėje, kurioje 2014 m. 
gegužės 25 d. rinkėjai balsuos paskutiniai. Tačiau kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) 
paaiškino, kad oficialūs sprendimai šiais klausimais dar nepriimti. 

1.5. Rinkėjų aktyvumas ir dalyvavimas 

Daugelis parlamentų (parlamentų rūmų) (21 iš 36) atsakė, kad jie nediskutavo ir nepriėmė 
oficialios pozicijos dėl klausimo, kodėl mažėja rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento 
rinkimuose. Keletas parlamentų (parlamentų rūmų) mano, kad vangiam rinkėjų aktyvumui 
įtakos turi dabartinė finansų, ekonomikos, užimtumo ir socialinė krizė ir tai, kad nebetikima, 
jog ES gali rasti sprendimus. 
 
Nors keli parlamentai (parlamentų rūmai) teigė, kad nepakankamai domimasi Europos 
politika, arba kaltino bulvarinės žiniasklaidos skleidžiamą informaciją (Lenkijos Respublikos 
Seimas, Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas). Kiti manė, kad vangų rinkėjų 
aktyvumą daugiausia lemia nedidelis žiniasklaidos dėmesys ir nepakankama informacija 
rinkėjams apie ES ir Europos Parlamento svarbą, Europos Parlamento narių vaidmenį ir 
balsavimo sistemą. 
 
Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas pridūrė, kad rinkėjai yra „įsitikinę, jog 
balsavimas EP rinkimuose nesuteikia jiems galimybės daryti įtaką Europos Sąjungos politikai“, 
todėl „Europos Parlamento rinkimais dažnai naudojamasi kaip priemone išreikšti 
pasitenkinimą arba nepasitenkinimą nacionaline politika“. Tai atspindi Europos Parlamento 
išreikštą susirūpinimą, kad „balsavimas tapo ne tautos suvereniteto įgyvendinimo Europoje 
būdu, o tik paprasta nacionaline nuomonių apklausa“. Nors Europos Parlamentas teigė, kad 
Europos Parlamento rinkimais nacionalinės partijos naudojasi „tarsi norėdamos patikrinti 
nacionalinių politinių partijų įtaką kiekvienoje valstybėje narėje“, Rumunijos Senatas mano, 
kad diskusijos nacionaliniais klausimais vykstant rinkimų kampanijai turi neigiamos įtakos 
rinkėjų aktyvumui Europos Parlamento rinkimuose. 
 
Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) paminėjo tokias toliau išvardytas idėjas. Pavyzdžiui, 
Kroatijos Respublikos Susirinkimas kritikavo intensyvių ir į programas orientuotų Europos 
kampanijų stoką. Žaliųjų partija Austrijos Respublikos Nacionalrate ir Bundesrate taip pat 
mano, kad viena iš priežasčių yra ta, jog ES politika yra mažiau susijusi su asmeniniais 
poreikiais (palyginti su nacionaliniu lygmeniu), o valdančioji dauguma pridūrė, kad gyventojus 
reikia labiau įtraukti į Europos sprendimų priėmimo procesą. Prancūzijos Respublikos 
Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininko pranešime nurodyta, kad 
didžiausia kliūtis – nesukurta reali Europos viešoji erdvė, kuri sudarytų sąlygas piliečiams 
suprasti Europos uždavinius ir daryti jiems įtaką. Rinkėjai turėtų aiškiai apsispręsti dėl 
skirtingų partijų politikos krypčių naujoje kadencijoje ir turėtų sugebėti įvardyti už priimtus 
sprendimus atsakingus asmenis. Kandidatus į Europos Komisijos pirmininko pareigas turėtų 
iškelti partijos. Bulgarijos Respublikos Nacionalinis Susirinkimas teigia, kad EP diskusijos 
nepakankamai susijusios su Bulgarijos visuomenei svarbiais klausimais, o Graikijos 
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Respublikos Parlamentas, be „svarbių vidaus problemų“, pabrėžė ir „Europos Parlamento 
nesugebėjimą informuoti Europos Sąjungos piliečius apie savo darbą ir įtraukti juos į politinį 
dialogą“. Estijos Respublikos Rygikogas tvirtina, kad visuomenė nesupranta, kaip Europos 
Parlamento nariai gali tarnauti savo šalies interesams Europos Parlamente, ir paragino 
suteikti daugiau informacijos šiuo klausimu. Prancūzijos Respublikos Senatas peikė rinkimų 
sistemą (proporcinį balsavimą), o Belgijoje dėl šio klausimo nebuvo diskutuojama, nes 
balsuoti yra privaloma. 
 
Į prašymą pateikti idėjų, kaip išpopuliarinti Europos Parlamento rinkimus, ypač padidinti 
rinkėjų aktyvumą, daugelis parlamentų (parlamentų rūmų) (16 iš 35) atsakė teigdami, kad 
neturi oficialios pozicijos. Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) pateikė tokias idėjas: 

 Remdamasis ankstesniu atsakymu, Prancūzijos Respublikos Senatas paminėjo grįžimą 
prie kandidatūrų asmenybių, o ne rinkimų sistemą, kai kandidatai renkami pagal 
sąrašus pagal proporcingo atstovavimo principą. 

 Italijos Respublikos Deputatų Rūmai pasiūlė prieš kitus Europos Parlamento rinkimus 
surengti „Europos išvažiuojamąją sesiją“, kurioje turėtų būti diskutuojama, kaip 
stiprinti ES integraciją, visų pirma sukuriant bankų, biudžetinę, ekonominę ir politinę 
sąjungą ir priimant realią ekonomikos augimo skatinimo strategiją. 

 Vengrijos Nacionalinė Asamblėja pritarė, kad nacionaliniai rinkimai ir Europos 
Parlamento rinkimai būtų rengiami tą pačią dieną, nes ne tik sumažėtų sąnaudos, bet 
ir padidėtų rinkėjų aktyvumas, o Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų 
Rūmai, paprastai renkami tą pačią dieną kaip Europos Parlamentas, pasisakė už tai, 
kad nacionaliniai ir Europos Parlamento rinkimai būtų atskirti. 

 Lietuvos Respublikos Seimas paragino nacionalinio radijo ir televizijos programose 
išsamiai pristatyti kandidatus, partijų programas ir kitus rinkimų aspektus, informuoti 
visuomenę ir surengti debatus. Lenkijos Respublikos Senatas pritarė šiai minčiai ir 
pridūrė, kad taip pat reikėtų pabrėžti Europos Parlamento kompetencijas. 

 Kipro Respublikos Atstovų Taryba pridūrė, kad būtų galima surengti konkrečioms 
interesų grupėms skirtas kampanijas, siekiant joms padėti spręsti konkrečius 
klausimus. 

 Rumunijos Senatas pasiūlė parlamentams ir parlamentų nariams dalyvauti Europos 
klausimais rengiamose diskusijose su rinkėjais, debatuose žiniasklaidoje, viešuose 
posėdžiuose, apvaliojo stalo diskusijose su ekspertų grupėmis, nes parlamentai, kaip 
institucijos, atlieka svarbų vaidmenį įtraukiant ES piliečius į politinius debatus. 

 Kroatijos Respublikos Susirinkimas pasiūlė gana platų požiūrį, pagal kurį būtų 
daugiausia naudojamos parlamentinės priemonės. Paaiškėjus, kad 2013 m. balandžio 
mėn. vykusiuose pirmuosiuose 17 Europos Parlamento narių iš Kroatijos rinkimuose 
rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis. Siekdamas propaguoti Europos institucijų 
vaidmenį, Kroatijos Respublikos Susirinkimas sukūrė Kroatijos parlamentinės 
kontrolės metodą, taip pat prieš priimdamas atitinkamą įstatymą rengė plataus masto 
viešas konsultacijas ir debatus bei konsultacijas internetu. 
 

Europos Parlamentas taiko dviejų etapų strategiją. Artimiausiu metu vyksiančią informacijos 
ir komunikacijos kampaniją, skirtą 2014 m. Europos Parlamento rinkimams, nutarė suskirstyti 
į du etapus: iki 2014 m. kovo mėn. vyksiantį informuotumo didinimo etapą (priimtų 
sprendimų įvertinimas atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, piliečių informavimas apie 
instituciją ir jos svarbą jų kasdieniam gyvenimui) ir kovo mėn. pabaigoje prasidėsiantį 
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aktyvumo skatinimo etapą, kurio metu bus informuojama apie rinkimų datą, kaip balsuoti ir 
kt. Po rinkimų piliečiai taip pat bus informuojami apie savo sprendimų rezultatus. Europos 
Parlamentas mano, kad ateityje reikės „perkurti“ Europą, atgaivinti esmines priežastis, kurios 
pagrindžia Sąjungą ir dėl kurių Sąjungos reikia, prisiminti priežastis, dėl kurių ji atsirado po 
Antrojo pasaulinio karo, todėl piliečiams galima pasiūlyti apmąstyti pastaraisiais metais 
skirtas Nobelio taikos premijas.  

1.6. Piliečių įtraukimas į dialogą dėl Europos Parlamento rinkimų 

Keli parlamentai (parlamentų rūmai) pranešė, kad jie vykdo arba vykdys daug iniciatyvų ir 
įvairią veiklą, siekdami įtraukti piliečius į dialogą dėl Europos Parlamento rinkimų. Kai kurie 
parlamentai (parlamentų rūmai) nurodė, kad jie šiuo metu ieško būdų, kaip paskatinti 
piliečius dalyvauti debatuose dėl Europos Parlamento rinkimų. Keli parlamentai (parlamentų 
rūmai) teigė manantys, kad šį dialogą turėtų organizuoti ne nacionalinės parlamentinės 
institucijos. 
 
14 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 25 atsakė, kad debatus dėl Europos rinkimų jie surengė 
žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimas ir Italijos Respublikos Senatas teigė, 
kad debatus dėl Europos Parlamento rinkimų planuojama rengti per nacionalinę televiziją. 
Europos Parlamentas tvirtino, kad kiekvieną dieną palaiko ryšį su piliečiais naudodamasis 
socialinės žiniasklaidos priemonėmis (daugiau kaip 800 000 gerbėjų socialiniame tinkle 
„Facebook“) ir kad yra sukūręs platformą „Newshub“, kuri viename puslapyje pateikia visą 
Europos Parlamento narių veiklą, susijusią su socialinės žiniasklaidos priemonėmis, ir kuria 
siekiama skirti daugiau dėmesio parlamentarų pozicijoms ir pabrėžti politinį institucijos 
pobūdį. 
 
14 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 25 atsakė, kad jie įtraukė arba planuoja įtraukti piliečius 
rengdami viešus posėdžius. Europos Parlamento rinkimų klausimas svarstytas Europos reikalų 
komiteto posėdžiuose (Portugalijos Respublikos Asamblėja, Prancūzijos Respublikos 
Nacionalinė Asamblėja, Kroatijos Respublikos Susirinkimas) ir parlamentų (parlamentų rūmų) 
Europos informacijos biurų (Lietuvos Respublikos Seimas, Švedijos Karalystės Riksdagas, 
Europos Parlamentas) arba kitų parlamentinių organų posėdžiuose. 
 
10 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 24 atsakė, kad jie surengė apvaliojo stalo diskusijas su 
ekspertų grupėmis. Europos Parlamentas įtraukia piliečius organizuodamas „Regioninių 
diskusijų forumus“ arba apvaliojo stalo diskusijas. 
 
13 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 31 teigė, kad klausimas dėl konkrečios veiklos 
organizavimo, siekiant įtraukti piliečius į dialogą dėl Europos Parlamento rinkimų, dar nebuvo 
nagrinėtas arba kad dar nepriimta oficiali pozicija. Italijos Respublikos Deputatų Rūmai 
atsakė, kad šiuo metu ieško būdų ir strategijų, kaip skatinti piliečius veiksmingiau dalyvauti 
diskusijose dėl Europos Parlamento rinkimų ir kaip tai padaryti naudojant naujas 
technologijas ir socialinės žiniasklaidos priemones. 
 
13 atsakiusių parlamentų (parlamentų rūmų) iš 31 nurodė, kad jie įtraukė arba įtrauks 
piliečius į dialogą dėl Europos Parlamento rinkimų. Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) 
atsakė, kad bus surengtos specializuotos viešos diskusijos. Švedijos Karalystės Riksdagas 
atsakė, kad 2013 m. spalio mėn. privalomojo vidurinio lavinimo ir aukštesniųjų vidurinių 
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mokyklų mokytojams bus surengtas seminaras apie nacionalinius ir Europos Parlamento 
rinkimus. Europos Parlamentas pranešė organizuojantis seminarus žurnalistams ir 
planuojantis keletą „didelių ir novatoriškų“ konferencijų. Europos Parlamento ir kitų 
parlamentų (parlamentų rūmų) lankytojams taip pat bus suteikta galimybė pateikti nuomonę 
dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų, keičiantis nuomonėmis susitikimuose su 
parlamento nariais ir valstybės tarnautojais. 2014 m. sausio mėn. Danijos Karalystės 
Folketingas planuoja surengti studentų debatus, kuriuose bus pristatytos pagrindinės 
Europos Parlamento rinkimų temos. Studentai taip pat keisis nuomonėmis su Europos 
Parlamento rinkimuose dalyvausiančių politinių partijų pagrindiniais kandidatais. 
 
5 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 31 pabrėžė, kad ne turi įtraukti piliečius į dialogą dėl 
Europos Parlamento rinkimų. Čekijos Respublikos Senatas teigė, kad tokius renginius turėtų 
organizuoti politinės partijos vykdydamos savo rinkimų kampanijas. Nyderlandų Karalystės 
Pirmieji Rūmai ir Antrieji Rūmai taip pat pritarė, kad pavieniai politikai gali aktyviai prisidėti 
prie atskirų politinių partijų rinkimų kampanijų. Suomijos Respublikos Eduskunta pažymėjo, 
kad parlamento informacijos centro nuolatinė pareiga – teikti su ES susijusią informaciją 
visuomenei. 

1.7. Informavimo ir švietimo veikla dėl Europos Parlamento rinkimų 

Atsakydami į klausimą, kokios informavimo ir švietimo veiklos ėmėsi ar imsis dėl Europos 
Parlamento rinkimų, keli parlamentai (parlamentų rūmai) pranešė organizuojantys įvairius 
konkursus, kuriais siekiama jaunimui suteikti žinių apie ES. Kai kurie parlamentai (parlamentų 
rūmai) rengia mokymus mokytojams, vietos politikams ir pareigūnams. Kai kurios priemonės 
pradedamos taikyti siekiant didinti informuotumą apie ES institucijų vaidmenį piliečių 
kasdieniame gyvenime ir apie artėjančius rinkimus. 11 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 34 
atsakė, kad jokie sprendimai dėl informavimo ir švietimo veiklos dar nepriimti. 
 
10 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 34 tvirtino, kad organizuojama arba planuojama įvairi 
informavimo ir švietimo veikla. Paminėti keli gerosios patirties atvejai, pavyzdžiui: 

 Portugalijos Respublikos Asamblėja, Vengrijos Nacionalinė Asamblėja, Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundesratas ir Rumunijos Senatas teigė, kad jie suplanavo 
specialiai jaunimui skirtą veiklą. 

 Austrijos Respublikos Nacionalratas ir Bundesratas, vykdydami projektą „Praktinis 
demokratijos seminaras“ (edukacinė programa apie parlamentines struktūras 
Austrijoje), ateinančiais mokslo metais surengs europinį seminarą, kuriame daugiausia 
dėmesio bus skiriama Europos Parlamento rinkimams. 

 Švedijos Karalystės Riksdagas pranešė, kad informaciją apie Europos Parlamento 
rinkimus jis pateiks savo interneto svetainėje ir per nuolatinį informacijos biurą. 
2012 m. administracija surengė mokymus apie ES reikalus ir ES institucijas vietos 
politikams ir pareigūnams. Projekte dalyvavo apie 100 savivaldybių.  

 Europos Parlamentas pranešė, kad jis parengs kelias ryšių priemones, skirtas didinti 
informuotumą apie Europos Parlamento vaidmenį piliečių kasdieniame gyvenime ir 
apie artėjančius rinkimus. Tarp šių priemonių bus informaciniai straipsniai, 
informaciniai lapeliai, informacinė grafika, mokomoji vaizdo medžiaga ir kt. Didelę dalį 
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sudarys socialinės žiniasklaidos priemonės, įskaitant pokalbius internetu su Europos 
Parlamento nariais, apklausas ir kt.4 

 Graikijos Respublikos Parlamentas ieškos galimybės surengti „Jaunimo parlamento“ 
sesijas, susijusias su Europos Sąjungos pilietybe, kuriose būtų pabrėžiamas ir Graikijos 
pirmininkavimas, ir Europos Parlamento rinkimai. 

 Danijos Karalystės Folketingas internete paskelbs testą apie kandidatus į Europos 
Parlamentą. Testu galės naudotis aukštesniųjų vidurinių mokyklų ir profesinių 
mokyklų mokytojai. Testu siekiama sudaryti sąlygas moksleiviams sužinoti apie 
pagrindines Europos Parlamento rinkimų temas ir įvairių kandidatų į Europos 
Parlamentą nuomones. 

 
7 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 34 atsakė šiuo metu neplanuojantys imtis jokios 
informavimo ir švietimo veiklos šioje srityje. 6 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 34 atsakė, 
kad jokia konkreti informavimo ir švietimo veikla nesuplanuota, tačiau bus rengiamos viešos 
diskusijos, debatai, seminarai ir imamasi kitų iniciatyvų dėl piliečių dalyvavimo dialoge dėl 
Europos Parlamento rinkimų. 
 
1.8. Piliečių įtraukimas į dialogą dėl Europos ateities ir jos vaidmens globalizacijos 
paveiktame pasaulyje 
Mažiau nei pusė parlamentų (parlamentų rūmų) vykdė arba planavo veiklą, kuria siekiama 
įtraukti piliečius į dialogą dėl Europos ateities ir jos vaidmens globalizacijos paveiktame 
pasaulyje. Kiti parlamentai (parlamentų rūmai) šiuo metu ieško galimybių rengti iniciatyvas 
arba neketina to daryti. 
 
16 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 36 atsakė, kad jie įtraukė arba įtrauks piliečius į tokį 
dialogą. 5 parlamentai (parlamentų rūmai) apskritai atsakė, kad piliečius jie ketina įtraukti 
savo interneto svetainėse rengdami viešus posėdžius ir klausymus, viešas diskusijas, 
apskritojo stalo diskusijas, viešas konsultacijas ir taikydami kitas bendras priemones. 
 
10 parlamentų (parlamentų rūmų) ėmėsi arba imsis specialių iniciatyvų, kuriomis siekiama 
įtraukti piliečius, socialinius partnerius ir nevyriausybines organizacijas į dialogą dėl Europos 
ateities ir jos vaidmens globalizacijos paveiktame pasaulyje. Pavyzdžiui: 

 Švedijos Karalystės Riksdago administracija 2013 m. balandžio mėn. surengė 
seminarą, kuriame aukšto rango pareigūnai, mokslo darbuotojai ir parlamente 
dirbantys politikai susitiko su apytikriai 200 Švedijos mokytojų padiskutuoti tema 
„ES ir Švedija globalizacijos paveiktame pasaulyje“. 

 Parlamento narių ir pilietinės visuomenės diskusijos šiuo klausimu šiais metais dar 
bus surengti Maltos Respublikos Atstovų Rūmuose. 

 Bulgarijos Respublikos Nacionalinis Susirinkimas teigė, kad jis piliečius įtraukia per 
naujai įsteigtą Sąveikos su pilietinėmis organizacijomis ir judėjimais komitetą ir 
Viešų konsultacijų su specializuotais komitetais tarybą. 

 Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Bendruomenių Rūmai 
tvirtino, kad 2013 m. surengti keli informavimo renginiai apie Jungtinės Didžiosios 

                                                 
4
 Visas parengtas priemones bus galima atsisiųsti iš naujojo Atsisiuntimų centro, kurį bus galima pasiekti per 

interneto svetainę www.europarl.eu  

http://www.europarl.eu/
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Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Parlamentą ir Europą ir kad jie dar kartą bus 
surengti 2014 m. 

 Europos Parlamentas renginius šiuo klausimu organizavo savo informacijos 
biuruose kartu su Europos Parlamento nariais iš atitinkamų šalių. Europos 
Parlamentas taip pat rengia žiniasklaidai skirtus seminarus apie Europos ateitį, 
kuriuose dalyvauja frakcijų lyderiai ir žiniasklaidos atstovai. 

 
14 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 36 atsakė, kad šiuo metu sprendimai dėl piliečių 
įtraukimo į dialogą dėl Europos ateities ir jos vaidmens globalizacijos paveiktame pasaulyje 
nepriimti arba nesuplanuojama jų priimti. 
 
6 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 36 atsakė, kad šiuo metu nevykdoma jokia veikla, kuria 
būtų siekiama įtraukti piliečius į dialogą dėl Europos ateities ir jos vaidmens globalizacijos 
paveiktame pasaulyje, arba kad tokia veikla neplanuojama. 
 
 
1.9. Konventas dėl Europos ateities ir galimi įgaliojimai 
Daug parlamentų (parlamentų rūmų) neturėjo oficialios pozicijos, ar reikia naujo konvento. 
Tik penktadalis parlamentų (parlamentų rūmų) manė, kad reikia naujo konvento. Kai kurie 
parlamentai (parlamentų rūmai) siūlė, kad naujasis konventas galėtų spręsti klausimus, 
susijusius su ES sprendimų priėmimu, parlamentų vaidmeniu, Sąjungos ekonomine politika ir 
biudžeto galimybėmis. Keletas parlamentų (parlamentų rūmų) manė, kad naujo konvento 
nereikia. 
 
25 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 37 atsakė, kad tuo metu dar nesvarstė arba oficialiai 
neapsisprendė, ar reikalingas naujas Konventas dėl Europos ateities. Nors ir neturėdami 
konkrečios pozicijos, kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) pasiūlė minčių, kokie galėtų 
būti naujojo konvento įgaliojimai. Pavyzdžiui, Portugalijos Respublikos Asamblėja pabrėžė, 
kad reikėtų spręsti šias problemas: skirtingų Europos institucijų galių subalansavimas, atsakas 
į Europos krizę srityse, kur negalioja ES sutartys, piliečių atsitolinimas nuo Europos projekto, 
nacionalinių parlamentų vaidmuo, Europos Sąjungos finansavimas. Kipro Respublikos Atstovų 
Taryba pasiūlė, kad naujasis konventas spręstų tokius klausimus kaip ekonominė krizė, 
(jaunimo) nedarbas, žmonių klestėjimo skatinimas, taip pat konventas turėtų pasiekti 
didesnio ES sprendimų priėmimo skaidrumo, atskaitomybės ir demokratinio teisėtumo. 
Slovakijos Respublikos Nacionalinė Rada pranešė, jog turi nacionalinį konventą ES klausimais, 
kad formuotų visą visuomenę apimančią, įskaitant politikus ir ekspertus, viziją „Kokios norime 
Europos?“ bei plačiąją visuomenę geriau supažindintų su Europos aktualijomis.   
 
8 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 37 atsakė, kad naujas konventas reikalingas. Austrijos 
Respublikos Bundesrato ir Nacionalrato nuomone, naujo konvento reikia dabartinei 
ekonominei ir finansų krizei ES įveikti, ekologinėms ir socialinėms problemos spręsti. 
Vengrijos Nacionalinė Asamblėja pabrėžė, kad reikia tinkamai inventorizuoti naują ES 
institucinę ir funkcionavimo sąrangą, būtinai įtvirtinti keletą pokyčių, kurie neseniai įvyko ES 
sprendimų priėmime. Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų 
komiteto pirmininkė pabrėžė, kad naujasis konventas turėtų persvarstyti ES sutartis. Europos 
Parlamentas taip pat pritarė, jog reikia keisti ES sutartis, kurias pirmiausia turėtų išnagrinėti 
naujasis konventas, kad būtų galutinai sukurta veiksminga EPS, todėl reikia didinti ES 
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kompetencijas, ypač ekonominės politikos srityje, taip pat didinti Sąjungos savus išteklius ir 
biudžeto galimybes, Komisijos vaidmenį ir demokratinę atskaitomybę, Europos Parlamento 
prerogatyvas. Latvijos Respublikos Saeima atsakė, kad atėjo laikas konventui išsamiau aptarti 
Europos ateitį ir parlamentų vaidmenį. Rumunijos Senato nuomone, būsimas konventas 
turėtų turėti įgaliojimus remti Europos politiką, kuria siekiama stipresnės Europos ir 
„Jungtinių Europos Valstijų“. 
 
Paminėta keletas datų, kada galėtų susirinkti naujasis konventas. Europos Parlamento 
nuomone naujasis konventas turėtų vykti po Europos Parlamento rinkimų, tačiau šiam 
konventui reikėtų pradėti rengtis dar prieš rinkimus. Prancūzijos Respublikos Nacionalinės 
Asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkė pareiškė, kad naujasis konventas galėtų 
susirinkti 2014 m. rudenį ir kad dėl konvento partvirtinto teksto reikėtų surengti referendumą 
tą pačią dieną visoje ES. Vengrijos Nacionalinė Asamblėja pasiūlė, kad naujasis konventas 
pirmą kartą galėtų susirinkti 2015 m. (po Europos Parlamento rinkimų ir naujos Komisijos 
sudarymo).  
 
4 parlamentai (parlamentų rūmai) iš 37 manė, kad naujo Konvento dėl Europos ateities rengti 
nereikia, nes pirmiausia reikėtų sėkmingai įgyvendinti jau galiojančias priemones (Lisabonos 
sutartį, Stiprios ir veiksmingos EPS projektą).  
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2 SKYRIUS: DEMOKRATINIS TEISĖTUMAS ES IR PARLAMENTŲ VAIDMUO 

 
Parlamentai atlieka išskirtinį vaidmenį tvirtindami ryšį tarp Europos piliečių ir Europos 
politikos formavimo. Nuolat besikeičiantis Europos integracijos kontekstas, ekonominės ir 
finansų krizės metami iššūkiai, ekonominio valdymo srityje vykdomos iniciatyvos, užsienio, 
saugumo ir gynybos politika – viskas reikalauja aktyvaus parlamentų dalyvavimo.  
 
Lisabonos sutartis, dažnai vadinama Parlamentų sutartimi, sustiprino Europos Parlamento ir 
nacionalinių parlamentų vaidmenį ES. Nuo Lisabonos sutarties priėmimo Europos 
Parlamentas pasidarė svarbiausiu ES teisėkūros proceso veikėju, tačiau parlamentai dar turi 
labai daug ką padaryti, kad sukurtų tikrai visapusišką parlamentinės atskaitomybės sistemą 
ES. Nepaisant daugybės kalbų apie nacionalinių parlamentų vaidmenį ES sprendimų 
priėmimo procese, vis dar neaišku, kaip galima apibrėžti veiksmingesnį nacionalinių 
parlamentų vaidmenį ir jo pasiekti.  
 
Dėl skirtingų politinių ir institucinių tradicijų parlamentai taiko daug skirtingų mechanizmų 
vykdydami parlamentinę ES reikalų kontrolę. Priėmus Lisabonos sutartį šie mechanizmai 
vystėsi toliau. Kontrolė taip pat vyko Europos lygmenyje toliau plėtojantis subsidiarumo 
mechanizmui, nacionalinių parlamentų ir Europos Komisijos politiniam dialogui. 
Tarpparlamentinio bendradarbiavimo lygmenyje sukurta daug instrumentų demokratiniam 
teisėtumui ir atskaitomybei užtikrinti, įskaitant Tarpparlamentinę BUSP ir BSGP konferenciją, 
taip pat Tarpparlamentinę Europos Sąjungos ekonominio ir finansų valdymo konferenciją.  
 
Šiame ataskaitos skyriuje apibrėžiami nacionalinių parlamentų naudojami metodai 
demokratinei vyriausybių ir ES institucijų kontrolei vykdyti. Taip pat nagrinėjami naudojami 
parlamentinės kontrolės mechanizmai, pateikiamos nuomonės apie esamų 
tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemonių ir formatų veiksmingumą, įskaitant 
subsidiarumo principo stebėseną.  
 
Skyriuje pateikiamos parlamentų nuomonės, kaip demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė 
gali evoliucionuoti ateityje. Svarstoma, kaip parlamentai žiūri į tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo ateitį ir kaip paskatinti aktyvų nacionalinių parlamentų dalyvavimą ES 
politikos formavimo procese. Taip pat apžvelgiami parlamentų lūkesčiai dėl jų vaidmens ir 
vietos ES institucinėje sąrangoje, jei ateityje būtų persvarstomos sutartys.  

2.1. Demokratinės atskaitomybės aprėptis 

Net 20 iš 37 atsakiusiųjų parlamentų (parlamentų rūmų) teigė manantys, kad demokratinė 
atskaitomybė neturėtų apsiriboti vien tik jų vyriausybių atskaitomybe, bet taip pat apimti ir 
ES institucijų atskaitomybę. Tokią poziciją grindė šiomis priežastimis: „ES institucijos atlieka 
vis svarbesnį vaidmenį ES valdyme ir integracijoje“ (Lietuvos Respublikos Seimas), 
„demokratinė atskaitomybė – tai principas, kuris turėtų galioti visoms politinėms 
institucijoms“5 (Prancūzijos Respublikos Senatas). Tuo tarpu Maltos Respublikos Atstovų 
Rūmų „darbo tvarkos taisyklėse jau pripažįstama, kaip svarbu, kad demokratinė atskaitomybė 

                                                 
5
 „La responsabilité démocratique est un principe qui doit s'appliquer à toutes les institutions politiques“ 
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būtų pradėta taikyti ir ES institucijoms“. Iš likusiųjų parlamentų (rūmų) tik dveji pareiškė 
manantys, jog atskaitomybė turėtų būti taikoma tik nacionalinėms vyriausybėms (Belgijos 
Karalystės Senatas ir Airijos Irachtas).  
 
Reaguodami į Komisijos pasiūlymą stiprinti EPS ir ES ekonominio valdymo sistemą, JK 
Bendruomenių Rūmai pabrėžė, kad bet kokia stipresnės EPS parlamentinė priežiūra, įskaitant 
numatytąją SKV sutarties 13 straipsnyje, turėtų vykti 28 nacionalinių parlamentų ir Europos 
Parlamento lygmenyje; visuose naujuose susitarimuose reikia gerbti skirtingas nacionalinių 
parlamentų ir Europos Parlamento kompetencijas, šie susitarimai turi derėti su nacionalinės 
demokratinės kontrolės procesais, taip pat mūsų pačių darbo tvarkos taisyklėmis“. Kita 
vertus, Europos Parlamentas atsakė, kad „demokratinę atskaitomybę reikia užtikrinti tame 
lygmenyje, kuriame priimami sprendimai. Vadinasi, ES lygmenyje tai turi užtikrinti Europos 
Parlamentas, o valstybių narių lygmenyje – nacionaliniai parlamentai“. Nyderlandų Karalystės 
Antrieji Rūmai pareiškė, kad ES papildomai dalijantis kompetencijomis kartu reikėtų didinti ir 
demokratinį teisėtumą bei atskaitomybę. Todėl ir reikėtų daugiau demokratinio teisėtumo 
bei atskaitomybės ES reikaluose. Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Europos 
reikalų komiteto pirmininkė p. Auroi pranešime iškėlė mintį, jog Sąjungoje reikėtų antrųjų 
rūmų, kurie dirbtų Strasbūre, kuriuos sudarytų nacionalinių parlamentų atstovai ir kurie 
svarstytų pinigų sąjungos klausimus, o vėliau ir kitus nacionalinės svarbos klausimus. 
 
Parlamentų kontroliuojamų institucijų santykinė svarba  
Parlamentai (parlamentų rūmai) paprašyti sunumeruoti kontroliuojamas institucijas pagal tai, 
kiek jiems šios institucijos santykinai svarbios. Remiantis 29 atsakymais į šį klausimą nustatyta 
tokia svarbos tvarka: nacionalinės vyriausybės kontrolė buvo įvardinta pirmojoje vietoje 93% 
atsakymų, Europos Komisija – antroje vietoje 48% atsakymų (ir ketvirtoje 33% atsakymų), 
Europos Vadovų Taryba – trečiojoje vietoje 48% atsakymų (ir ketvirtojoje vietoje 26% 
atsakymų), Europos Sąjungos Taryba – ketvirtojoje vietoje 41% atsakymų (trečiojoje vietoje 
32% atsakymų ir antrojoje vietoje 27% atsakymų).     
 
Kontrolės mechanizmai 
Dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) naudojo įvairius mechanizmus visoms keturioms 
anksčiau minėtoms institucijoms kontroliuoti. Šioje lentelėje pateikiami pagrindiniai 
mechanizmai, kurie gali praversti visiems parlamentams (parlamentų rūmams). 
 

Kontroliuojama 
institucija 

Naudojami mechanizmai 

Vyriausybės  oficialūs teisės aktai, apibrėžiantys vyriausybės 
įgaliojimų ribas 

 parlamento klausimai žodžiu ir raštu 

 su teisėkūra susiję ir nesusiję pasiūlymai 

 pasiūlymai dėl nepasitikėjimo 

 galia tvirtinti nacionalinį biudžetą 

 ataskaitų dėl vyriausybių priimtų pozicijų vertinimas  
 

Taryba  ministrai paprastai per nustatytą laikotarpį atsiskaito 
komitete arba plenariniame posėdyje prieš Tarybos 
susitikimą ir (arba) po jo  
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 ministrų ataskaitos žodžiu arba raštu prieš Tarybos 
susitikimą ir (arba) po jo  

 rezoliucijos dėl kontrolės išlygų arba oficialūs įgaliojimai, 
arba rezoliucijos (privalomos arba neprivalomos 
priklausomai nuo tradicijos arba teisinės pozicijos) 

 raštiškos ataskaitos apie įvykius, atsitikusius baigiančios 
pirmininkauti šalies pirmininkavimo metu   

 specialios diskusijos komitete arba plenariniame 
posėdyje 

 ataskaitos apie derybų statusą arba ES priemonės 
poveikį   

 

Komisija   naudojimasis politiniu dialogu ir subsidiarumo 
mechanizmais  

 komitetams teikiami įrodymai arba susitikimai su 
Komisijos nariais arba ES atstovybių darbuotojais 
sostinėse  

 specialios diskusijos komitete arba plenariniame 
posėdyje (pvz., dėl Komisijos darbo programos) 

 dialogas tarpparlamentinėse konferencijose 
 

Europos Vadovų 
Taryba 

 ministrai pirmininkai paprastai per nustatytą laikotarpį 
atsiskaito plenariniame posėdyje prieš kiekvieną 
Europos Vadovų Tarybos susitikimą ir (arba) po jo  

 

 
Mechanizmus, kurie užtikrina atskaitomybę už vyriausybės veiksmus, dauguma parlamentų 
(parlamentų rūmų) laikė tiesioginiais, gana gerai veikiančiais ir pritaikomais tiek komitete, 
tiek plenariniame posėdyje, tiek komitete ir plenariniame posėdyje. Mechanizmus, kurie 
užtikrina ES institucijų atskaitomybę, dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) laikė 
netiesioginiais arba grįstais „abipuse gera valia“. Europos Vadovų Taryba apskritai nebuvo 
laikoma atskaitinga nei parlamentams (parlamentų rūmams), nei kitoms ES institucijoms. 

2.2. Santykinė atskaitomybės mechanizmų svarba 

Didžioji dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) net 92 % atsakymų pirmiausia nurodė (24 iš 
26 nurodžiusiųjų), kad svarbiausia, jog vyriausybės atsiskaitytų Taryboje (taikant įvairius, 
anksčiau aprašytus mechanizmais). Subsidiarumo patikra (50%, 12 iš 24) nurodyta antrojoje 
vietoje, o politinis dialogas (42%, 10 iš 24) tik šiek tiek atsiliko nuo subsidiarumo patikros. 
„Dalyvavimas tarpparlamentinėse konferencijose“ buvo ketvirtojoje vietoje. Po to nurodyta 
tiesioginė svarbiausių ES pareigūnų atskaitomybė. Lietuvos Respublikos Seimas džiaugtųsi 
konstruktyviu bendradarbiavimu su ES institucijomis ir galimybe išklausyti svarbiausius ES 
pareigūnus, tačiau nustatė, kad nacionaliniai parlamentai nėra svarbiausių ES pareigūnų 
prioritetas, t.y. nacionaliniams parlamentams dažnai sunkiai sekasi įtraukti Europos Komisijos 
narius į parlamentinio matmens veiklą ir renginius. Antra, Nyderlandų Karalystės Antrieji 
Rūmai teigė, kad dauguma esamų tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemonių ir formatų 
pirmiausia siekiama gerinti parlamentų (narių) keitimąsi informacija. Šios priemonės 
užtikrina, kad parlamentų nariai galėtų geriau atlikti savo užduotį – priversti demokratiškai 
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atsiskaityti vyriausybės ir Europos institucijų atstovus, tačiau šios priemonės, Nyderlandų 
Karalystės Antrųjų Rūmų nuomone, buvo sukurtos kitu tikslu ir tik netiesiogiai prisideda prie 
demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės užtikrinimo. 
 
Paprašius sukonkretinti, naudingais nurodyti šie papildomi mechanizmai:  

a) naudojimasis nacionalinio parlamento atstovais (Lietuvos Respublikos Seimas); 
b) politinis dialogas su Europos Parlamentu (Lenkijos Respublikos Senatas); 
c) teisėkūros dialogas su ES institucijomis (Austrijos Respublikos Bundesratas ir 

Nacionalratas); 
d) bendravimas su Europos Parlamento nariais ir Europos Parlamento pranešėjais 

(Italijos Respublikos Deputatų Rūmai, Portugalijos Respublikos Asamblėja, Lietuvos 
Respublikos Seimas ir Kroatijos Respublikos Susirinkimas); 

e) Komisijos metinės augimo apžvalgos analizė, Komisijos darbo programos ir Tarybai 
pirmininkaujančių valstybių trejeto darbo programos įgyvendinimo kontrolė, ESM 
institucijų sprendimų (veiklos) kontrolė (Italijos Respublikos Senatas);  

f) tarpparlamentinis bendradarbiavimas su Europos Parlamentu (Vokietijos Federacinės 
Respublikos Bundesratas, Graikijos Respublikos Parlamentas ir Austrijos Respublikos 
Bundesrato Žaliųjų partija); 

g) komitetų posėdžiai Briuselyje, kuriuose dalyvauja Europos Komisijos nariai (Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundestagas); 

h) teisė šalyje išrinktiems EP nariams dalyvauti nacionalinių komitetų darbe (Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundestagas); 

i) tolesnis priemonės „suinteresuotos grupės“ plėtojimas (kaip siūlo Danijos Karalystės 
Folketingas) (Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai); 

j) prieš plenarinį balsavimą dėl Europos Komisijos sprendimų vykstantys posėdžiai 
parlamentinių komitetų lygmeniu; visiems Europos Parlamento nariams prieinamos 
reguliarios Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos pirmininko ataskaitos; 
Europos Centrinio Banko pirmininko ataskaita Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetui vykstant dialogui pinigų politikos klausimu; ES perduotųjų teisės aktų 
priežiūra esant galimybei parlamentiniams komitetams atsiimti perduotuosius teisės 
aktus. 

2.3. Esamų tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemonių ir formatų efektyvumas 

35 parlamentai (parlamentų rūmai) vertino esamų tarpparlamentinio bendradarbiavimo 
priemonių ir formatų efektyvumą užtikrinant demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę. 
Parlamentai (parlamentų rūmai) paprašyti nurodyti, kurios priemonės yra neefektyvios, iš 
dalies efektyvios, efektyvios, labai efektyvios ir be galo efektyvios.  
 
Pradėdami nuo teigiamų rezultatų skalės pusės ir kategorijos, kur priemonės vertinamos nuo 
efektyvių iki be galo efektyvių, matome, kad šiai kategorijai 20 parlamentų (parlamentų 
rūmų) priskyrė COSAC, 18 – politinį dialogą, 17 – IPEX. Tai pačiai kategorijai 16 parlamentų 
(parlamentų rūmų) priskyrė subsidiarumo mechanizmą, Europos parlamentinių tyrimų ir 
dokumentų centrą (EPTDC) ir bendrus komitetų posėdžius (BKP), 15 – BUSP ir BSGP 
konferenciją.  
 
Tačiau nedžiugina kiek kritiškesnis kitų parlamentų (parlamentų rūmų) požiūris į tas pačias 
priemones. 18 parlamentų (parlamentų rūmų) vertino subsidiarumo mechanizmą tik kaip iš 
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dalies efektyvų, 17 parlamentų (parlamentų rūmų) taip vertino BUSP ir BSGP konferenciją, 16 
– BKP, 15 – IPEX, 14 – EPTDC ir politinį dialogą. 13 parlamentų (parlamentų rūmų) šiai 
kategorijai priskyrė ir COSAC. Nedidelis parlamentų (parlamentų rūmų) skaičius laikėsi 
nuomonės, kad minėtos priemonės nėra veiksmingos, t.y. dveji parlamentai (parlamentų 
rūmai) taip sakė apie EPTDC, po vieną parlamentą (parlamento rūmus) – apie subsidiarumo 
mechanizmą, COSAC, BKP ir politinį dialogą. 
 
Įvertinus teigiamus ir neigiamus rezultatus skalėje galima daryti išvadą, kad bendrai 
parlamentai (parlamentų rūmai) kiek labiau teigiamai nei neigiamai vertino COSAC, politinio 
dialogo ir IPEX efektyvumą, kiek labiau neigiamai nei teigiamai subsidiarumo mechanizmo, 
EPTDC, BUSP ir BSGP konferencijos, BKP efektyvumą. Akivaizdu, jog parlamentai (parlamentų 
rūmai) yra nepatenkinti kai kurių priemonių veikimu, todėl ateityje priemonės gali būti 
persvarstomos. 

2.4. Aktyvus dalyvavimas ES politikos formavime 

Daug parlamentų (parlamentų rūmų) minėjo politinį dialogą paklausus, kaip jie aktyviai 
įsitraukė į ES politikos formavimą. Tačiau kai kurie paminėjo šias galbūt įdomias specifines 
priemones:  

a) pagrįstos nuomonės (Lenkijos Respublikos Senatas); 
b) aktyvus dialogas su vyriausybe (Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas); 
c) nacionalinių parlamentų atstovai Briuselyje (Čekijos Respublikos Senatas, Latvijos 

Respublikos Saeima); 
d) raštiški pareiškimai apie visas parlamentui teikiamas žaliąsias ir baltąsias knygas 

(Švedijos Karalystės Riksdagas); 
e) prašymas pranešėjams bendrauti su Komisija pasiūlymo rengimo etape (Prancūzijos 

Respublikos Nacionalinė Asamblėja);  
f) reguliarus bendravimas su šalyje išrinktais EP nariais tuo metu principiniais ES 

klausimais (Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja);  
g) seminarai ir kiti renginiai su Europos Parlamentu ir kitais nacionaliniais parlamentais 

svarbiausiems teisėkūros projektams aptarti (JK Lordų Rūmai). 

2.5. ES reikalais užsiimančių darbuotojų skaičius 

Paklausti apie ES reikalais užsiimančių darbuotojų skaičių, parlamentai (parlamentų rūmai) 
pateikė skirtingus skaičius. Tai nulėmė tai, kaip organizuojamas ES reikalų tvarkymas 
kiekviename (-uose) parlamente (parlamentų rūmuose). Kai kuriuose parlamentuose 
(parlamentų rūmuose) vienas centrinis komitetas sprendžia visus ES reikalus, tuo tarpu 
kituose ES reikalai paskirstomi visiems komitetams arba parlamentinė kontrolė 
organizuojama pagal mišrų abejų variantų modelį. ES reikalais užsiimančių darbuotojų 
skaičius pateikiamas šioje lentelėje.6   

                                                 
6
 Kai kuriais atvejais atsakymai buvo visiškai nepanašūs, vadinasi, kai kuriuose atsakymuose darbuotojų skaičius 

galėjo būti pernelyg sumažintas arba padidintas.  
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1 lentelė. Parlamentų (rūmų) nurodytas darbuotojų skaičius arba administraciniai gebėjimai7 
 

                                                 
7
 Kai kuriais atvejais atsakymai buvo visiškai nepanašūs, vadinasi, kai kuriuose atsakymuose darbuotojų skaičius 

galėjo būti pernelyg sumažintas arba padidintas. 
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 2.6. ES sprendimų priėmimo procesas teisės aktų rengimo etape 

Į klausimą, kaip parlamentai (parlamentų rūmai) daro įtaką ES sprendimų priėmimo procesui 
(teisėkūros procedūrai), dauguma jų (26 iš 37) paminėjo parlamentines atskaitomybės arba 
vyriausybių kontrolės sistemas kaip priemones naudojamas daryti įtaką ES spendimų 
priėmimo procesui (ar jo aspektams). Pavyzdžiui, Lietuvos Seimas apibūdino savo bendrą 
parlamentinės kontrolės modelį, kurį sudaro įgaliojimų vyriausybei suteikimas ir kruopštus 
dokumentų nagrinėjimas. Tam yra rengiami ministrų klausymai ir vertinamos jų ataskaitos 
apie vykusius Tarybos posėdžius bei rengiamos diskusijos dėl pasiūlymų dėl teisės aktų ir su 
jais susijusių ES dokumentų. Pagal Estijos Rygikogo sistemą specializuoti nuolatiniai komitetai 
teikia nuomones ES reikalų komitetui. Kiti atsakė, kad jie taiko bendresnio pobūdžio 
priemonę, t. y. diskutuoja su savo vyriausybėmis siekdami daryti įtaką. Pavyzdžiui, Slovėnijos 
Valstybės Susirinkimas tvirtino, kad tokia priemonė buvo itin svarbi svarstant sutarčių ar ES 
plėtros klausimus. Belgijos Senatas ir Nyderlandų Antrieji Rūmai taip pat pabrėžė dialogo su 
vyriausybe svarbą. Aštuoni parlamentai (parlamentų rūmai), žinoma, teigė, kad siekdami 
daryti įtaką ES sprendimų priėmimo procesui, naudojasi Lisabonos sutarties antrame 
protokole įtvirtintomis galiomis tikrinti, kaip laikomasi subsidiarumo principo.  
 
Septyniolika parlamentų (parlamentų rūmų) taip pat tvirtino vedantys politinį dialogą su 
Europos Komisija. Siekiant daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui, dalyvavimas šiame 
dialoge parlamentams (parlamentų rūmams) suteikia galimybę tiesiogiai siųsti Europos 
Komisijai bet kokias pastabas dėl pasiūlymų dėl teisės aktų ar politikos sričių ir tikėtis sulaukti 
atsakymo iš jos.  

2.7. ES politikos formavimas pradiniame teisės aktų rengimo etape 

Aiškindami, kaip daro įtaką ES politikos formavimui pradiniame etape (pradiniame teisės aktų 
rengimo etape), 10 parlamentų (parlamentų rūmų) iš 37 pabrėžė kruopštų konsultacinių 
dokumentų (dar kitaip vadinamų žaliosiomis ir baltosiomis knygomis) nagrinėjimą kaip 
pagrindinį būdą daryti įtaką ES sprendimų priėmimo procesui pradiniame teisės aktų rengimo 
etape. Pavyzdžiui, tokių dokumentų nagrinėjimas yra privalomas Švedijos Riksdage ir, šios 
institucijos teigimu, tokia praktika „pagilina viešas diskusijas pradiniame teisės aktų rengimo 
etape“. 
 
Kiti parlamentai (parlamentų rūmai), pavyzdžiui, Vokietijos Bundestagas, Italijos Deputatų 
Rūmai ir Švedijos Riksdagas tvirtino, kad galimybę daryti įtaką ES politikos formavimui labai 
lemia jų teisė gauti informacijos iš vyriausybės. 
 
Nedaug parlamentų (parlamentų rūmų), tokių kaip Lietuvos Seimas, Slovakijos Nacionalinė 
Rada ir Nyderlandų Pirmieji Rūmai, įvardijo Europos Komisijos metinės darbo programos 
(kurioje numatomi Komisijos teisėkūros planai ateinantiems metams) vertinimą kaip 
priemonę taikomą paveikti teisės aktų rengimą pradiniame etape. Vokietijos Bundestagas 
taip pat nurodė savo ryšių tarnybą Briuselyje kaip informacijos šaltinį, kadangi ji gali pasiūlyti 
pažangią galimų teisėkūros iniciatyvų stebėseną. Portugalijos Respublikos Asamblėja 
pastebėjo didėjančio bendradarbiavimo su kitais nacionaliniais parlamentais svarbą dirbant 
visais teisėkūros proceso lygmenimis. Prancūzijos Senatas, Rumunijos Senatas, Lenkijos 
Seimas ir Ispanijos Generaliniai Rūmai tai pat nurodė, kad tarpparlamentiniai susitikimai 
padeda daryti įtaką.  
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Iš tikrųjų dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) taiko visus anksčiau minėtus metodus ir 
priemones arba jų derinį, siekdami daryti įtaką ES sprendimų priėmimo procesui. Pavyzdžiui, 
Italijos Deputatų Rūmai pateikė ilgą jų taikomų mechanizmų sąrašą: „a) vyriausybės 
įsipareigojimas perduoti ES teisės aktus ir reguliariai teikti informacijos apie ES aktualijas, 
susitikimus ir pasiūlymus parlamento įstaigoms b) tiesioginis dokumentų perdavimas iš ES 
institucijų c) ES teisės aktų projektų svarstymas ir subsidiarumo kontrolė d) parlamentinio 
tikrinimo išlyga e) parlamento įstaigų vykdomas faktų nustatymas, taikomos politikos 
priemonės ir vykdoma priežiūra f) ES konsultacinių ir veiklos teisėkūros srityje planavimo 
dokumentų svarstymas“.   
 
Panašiai buvo klausiama parlamentų (parlamentų rūmų), kaip aktyviai jie prisideda 
užtikrinant gerą Sąjungos veikimą taikydami kitas priemones greta Europos Sąjungos 
sutarties 12 straipsnyje išvardytų priemonių. Dauguma jų atsakė taip pat, kaip ir į ankstesnius 
klausimus dėl įtakos darymo ES sprendimų priėmimo procesui. Buvo pažymėti kai kurie 
įsidėmėtini gerosios praktikos pavyzdžiai:  

 Lenkijos Seimas rengė susitikimus aktualiais klausimais kviesdamas į juos 
suinteresuotąsias šalis išreikšti savo požiūrius, siekiant suprasti konkrečius ES dalykus,  

 Vokietijos Bundestagas padidino plenarinių posėdžių diskusijų ES reikalų tema skaičių 
ir pažymėjo, kad tai padidino visuomenės informuotumą tokiais klausimais; 
Portugalijos Respublikos Asamblėja tai pat surengė daugiau plenarinių posėdžių 
diskusijų po to, kai 2012 m. gegužės mėnesį buvo pakeisti teisės aktai, 

 Nyderlandų Pirmieji Rūmai sukūrė specializuotą interneto svetainę8, kurios tikslas 
didinti informuotumą ir didinti ES dokumentų paketų nagrinėjimo veiksmingumą, 

 Airijos Irachtas akcentavo savo pastangas „plėtoti santykius su kitais parlamentais ir 
parlamentarais visoje ES“, 

 Kroatijos Respublikos Susirinkimas pabrėžė bendradarbiavimą su Kroatijos vyriausybe 
siūlant Kroatijos Respublikos atstovų kandidatūras Europos Komisijos nario, 
Teisingumo ir Bendrojo Teismo, Audito Rūmų ir EIB Valdymo komiteto postams 
užimti. 

 
Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja ir Senatas įvardijo poreikį imtis veiksmų Europolo ir 
Eurojusto demokratinei atskaitomybei užtikrinti. Bulgarijos Nacionalinis Susirinkimas ir 
Maltos Atstovų Rūmai nurodė, jog parlamentai (parlamentų rūmai) yra atsakingi už piliečių 
priartinimą prie Europos Sąjungos.  

2.8. Parlamentinės kontrolės modeliai ir jų pranašumai 

Parlamentų (parlamentų rūmų) buvo paprašyta pateikti informacijos apie jų naudojamas 
parlamentinės kontrolės sistemas. Nors atsakymai nebuvo išsamūs, iš lentelėje nurodytų 
skaičių matyti, kad bendrai keičiama tradicinė klasifikavimo sistema. Atrodo, kad parlamentai 
(parlamentų rūmai) kuria sudėtingesnius arba specialiai pritaikytus ES lygmeniu vykdomos 
kontrolės metodus. Pavyzdžiui, matyti, kad mažiau parlamentų (parlamentų rūmų), negu 
tikėtasi, teigia turintys įgaliojimus suteikiančią arba dokumentais pagrįstą sistemą, ir kad 
daugiau parlamentų (parlamentų rūmų) naudoja mišrias arba kitas kontrolės sistemas. Mūsų 
nuomone, šį akivaizdų modelių pokytį vertėtų išsamiau išnagrinėti vėliau. Parlamentai 

                                                 
8
 www.europapoort.nl   

http://www.europapoort.nl/
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(parlamentų rūmai) išplėtė savo atsakymus pateikdami daugiau informacijos apie pasirinktas 
sistemas ir pabrėždami jų pranašumus ir pastebėtus trūkumus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paprašyti nurodyti, kokie kiekvieno parlamento (parlamento rūmų) naudojami ES reikalų 
kontrolės sistemos elementai yra efektyviausi, parlamentai (parlamentų rūmai) (19 iš 37) 
dažniausiai minėjo savo vyriausybių parlamentinę kontrolę. Kipro Respublikos Atstovų Taryba 
ir Graikijos Respublikos Parlamentas teigė, kad efektyviausia yra subsidiarumo patikra, nes tai 
vienintelis parlamentų turimas teisiškai privalomas įgaliojimas ES reikalų kontrolei vykdyti. 
 
Keletas parlamentų (parlamentų rūmų) ypač pabrėžė jų naudojamos parlamentinės kontrolės 
sistemos pranašumus. Lenkijos Respublikos Seimas pabrėžė, kad efektyvu turėti vieną ES 
reikalus nagrinėjantį Europos reikalų komitetą. Vengrijos Nacionalinė Asamblėja taip pat 
džiaugėsi esamu centralizuotu Europos reikalų komitetu, užsiimančiu parlamentinės 
kontrolės uždaviniais. Italijos Respublikos Senatas, kaip ir Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės Deputatų Rūmai, teigė, kad esą naudinga, kai ES reikalus nagrinėja kiekvienas 
atitinkamas šakinis komitetas. Airijos Irachtas pabrėžė „įtraukimo modelį“, nes jis sudaro 
sąlygas šakiniams komitetams „taikyti savo praktinę patirtį nagrinėjant su ES susijusius 
klausimus ir užtikrina, kad didžioji dauguma parlamentarų dalyvautų ES reikalų parlamentinės 
kontrolės veikloje“. Čekijos Respublikos Senatas pabrėžė jo naudojamos sistemos efektyvumą 
„pasidalijant darbus“ Europos reikalų komitete, t. y. nariai atsako už tam tikras politikos sritis. 
Taip siekiama skatinti aktyvesnį šakinių komitetų dalyvavimą. Rumunijos Senatas taip pat 
manė, kad ir Europos reikalų komitetą, ir šakinius komitetus verta įtraukti į parlamentinę 
kontrolę, ypač subsidiarumo patikrą. 
 
Kiti pranašumai, kuriuos pabrėžė pavieniai parlamentai (parlamentų rūmai): 

 galimybė gauti informaciją ir reguliarius pranešimus apie svarstymų eigą (Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundestagas); 

 galimybė susipažinti su dokumentais ir parlamentinei kontrolei atrenkamų 
dokumentų procesu (Čekijos Respublikos Senatas); 

 visapusiškos „svarbių“ pasiūlymų kontrolės vykdymas (Jungtinės Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmai); 

 ankstyvas įsitraukimas į teisėkūros procesą (Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai); ir 

 Ministro Pirmininko ataskaita parlamentui po Europos Vadovų Tarybos susitikimų 
(Maltos Respublikos Atstovų Rūmai). 

 
Parlamentų (parlamentų rūmų) taip pat klausta, ar jie kitiems rekomenduotų naudoti kai 
kuriuos jų pačių taikomų procedūrų elementus. Remdamiesi atsakymais į ankstesnį klausimą, 
daugelis manė, kad vyriausybės pozicijos tinkamos kontrolės užtikrinimas yra svarbiausias 

Naudojama kontrolės sistema Kiekis % 

Pagrįsta dokumentais 8 21 % 

Suteikianti įgaliojimus  3 8 % 

Mišri  12 32 % 

Sutelkta į šakinius komitetus  3 8 % 

Kita, prašome nurodyti  12 32 % 

Bendras atsakiusiųjų skaičius 38  

http://www.survs.com/app/6/wo/TfJULVM68ISleEoaE9JUag/404.0.15.11.1.1.3.1.1.0.1.1.15.1.3.1.3.7.3.1.4.1.1.1
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parlamentinės kontrolės elementas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimas rekomendavo jo 
paties taikomą mišrų parlamentinės kontrolės modelį, o Airijos Irachtas rekomendavo visiems 
pradėti taikyti „įtraukimo“ modelį. Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai pabrėžė, kad jie savo 
iniciatyva nustato ES prioritetus remdamiesi Europos Komisijos teisėkūros programa. Europos 
Parlamentas pareiškė, kad jis rekomenduotų reguliariai rengti debatus prieš Europos Vadovų 
Tarybos susitikimus ir po susitikimų gauti Europos Vadovų Tarybos pirmininko pranešimą. 

2.9. Parlamentinės kontrolės trūkumai 

Parlamentų (parlamentų rūmų) ne tik prašyta įvardyti egzistuojančių sistemų stipriąsias 
puses, bet ir nurodyti esamus trūkumus, silpnybes ir/arba pokyčius, reikalingus parlamentinei 
kontrolei pagerinti. Atsakydami į šį klausimą parlamentai (parlamentų rūmai) iškėlė tris 
aspektus: nacionalinį, ES ir parlamentų tarpusavio bendradarbiavimo aspektą.  
 
Nacionalinis lygmuo 
Nemažai parlamentų (parlamentų rūmų) nurodė, kad šiuo metu nėra jokių procedūrų, 
užtikrinančių Europos semestro parlamentinę kontrolę nacionaliniu lygmeniu. Nyderlandų 
Karalystės Antrieji Rūmai paragino nacionalinius parlamentus skaidriau nacionaliniu lygiu 
leisti lėšas iš ES biudžeto. Airijos Irachtas atvirai įvardino savo sistemos trūkumus: „trūksta 
parlamento tikrinimo išlygos (ar mandato) sistemos; reikalingas didesnis indėlis  
ankstyvajame teisės aktų rengimo etape; reikalinga didesnė ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir įgyvendinimo parlamentinė kontrolė; trūksta išteklių kontrolei atlikti.“ 
Lenkijos Respublikos Senatas nurodė, kad pernelyg daug laiko trunka kol gaunama 
informacija iš vyriausybės. Europos Parlamentas pakomentavo, kad nacionaliniu lygiu 
valstybių narių Parlamentų tiesioginė kompetencijos sritis „yra palyginti ribota, ypač lyginant 
su naujaisiais Europos Parlamento įgaliojimais (pagal Lisabonos sutartį).“ 
 
ES lygmuo  
Atsakymuose šiuo klausimu dažnai minėta su 2 protokolu susijusi tvarka. Čekijos Respublikos 
Senatas pareikalavo, kad subsidiarumo kontrolės laikotarpis būtų pratęstas iki 12 savaičių, 
nes „aštuonių savaičių laikotarpio nepakanka pagrįstai nuomonei pateikti.“ Švedijos 
Karalystės Riksdagas nurodė, kad minėtas terminas yra palyginti trumpas ir suabejojo ar 
reikalingos tokios aukštos ribos geltonosios ir oranžinės kortelės procedūroms taikyti. 
Graikijos Respublikos Parlamentas nurodė, kad taikant 8 savaičių terminą mažesniems 
parlamentams tenka pernelyg didelis darbo krūvis. Ispanijos Karalystės Generaliniai Rūmai, 
Lenkijos Respublikos Seimas ir Senatas taip pat skundėsi dėl Europos Komisijos atsakymų 
kokybės ir terminų.  
 
Portugalijos Respublikos Asamblėja išreiškė susirūpinimą, kad „neįmanoma parodyti ar 
nustatyti, koks yra nacionalinių Parlamentų nuomonių ir dalyvavimo poveikis Europos 
teisėkūros procesui, ypač atsižvelgiant į Europos Komisijos atsakymų turinį ir į tai, kad 
atsakymai rengiami lėtai.“ Tą pačią mintį išdėstė ir Čekijos Respublikos Senatas, kuris taip pat 
kritikavo Europos Komisijos atsakymų į nacionalinių Parlamentų nuomones kokybę. Tačiau 
Čekijos Respublikos Parlamentas pripažino, kad „nacionalinių Parlamentų minčių raiškos 
kokybė ir suprantamumas yra būtina sąlyga“ kokybiškiems atsakymams gauti. Švedijos 
Karalystės Riksdagas nurodė, kad neaišku, „kokia apimtimi priimant teisės aktus atsižvelgiama 
į Švedijos parlamento prieštaravimus dėl subsidiarumo principo.“ Europos Parlamentas 
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atsakė, kad ES lygiu egzistuoja problema, nes „EP neįgaliotas užtikrinti Europos Vadovų 
Tarybos sprendimų demokratinio teisėtumo.“  
 
Parlamentų tarpusavio bendradarbiavimas 
Lietuvos Respublikos Seimas nurodė, kad reikšmingas parlamentų bendradarbiavimo 
trūkumas yra lyderystės stoka, o Nyderlandų Karalystės Antrieji Rūmai pasiūlė, kad 
nacionaliniai parlamentai kurtų didesnes koalicijas, leidžiančias taikyti geltonosios kortelės 
procedūrą, tuo tarpu Bulgarijos Respublikos Nacionalinis Susirinkimas informavo, kad 
tarpparlamentiniuose susitikimuose priimami sprendimai „neturi esminės įtakos teisėkūros 
procesui.“ Rumunijos Deputatų Rūmai nurodė, kad vis dar nėra tikros „subsidiarumo 
kultūros,“ nes išlieka požiūrio, interpretavimo ir taikymo skirtumų. Italijos Respublikos 
Senatas norėtų, kad COSAC nagrinėtų daugiau atskirų pasiūlymų bei kad juos nagrinėjant 
dalyvautų Europos Komisijos ir Tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovai. Jis taip pat 
paragino nedubliuoti COSAC posėdžių, šakinių susitikimų, bendrų parlamentų posėdžių ir 
bendrų komitetų posėdžių darbotvarkių. Čekijos Respublikos Senatas nurodė, kad COSAC 
turėtų skirti daugiau dėmesio subsidiarumui, nes tai sustiprintų kontrolės veiksmingumą šioje 
srityje parlamentų lygiu.  

2.10. Tolesnė parlamentinės demokratijos plėtra Europos Sąjungoje  

Nemažai parlamentų (parlamentų rūmų) (17 iš 36) formaliai nėra svarstę parlamentinės 
kontrolės ateities vizijos.  
 
Keli parlamentai (parlamentų rūmai) nurodė, kad svarsto arba neseniai priėmė vidaus 
taisyklių pakeitimų, kad galėtų tobulėti. Šie parlamentai – tai Vokietijos Federacinės 
Respublikos Bundestagas, kuris įvedė pakeitimų 2013 m. liepos mėn., atsižvelgdamas į su 
stabilumo mechanizmu susijusius pokyčius, Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimas, 
kuris pasiūlė įvesti pakeitimų, leidžiančių geriau atlikti pagrindinių su Europos semestru 
susijusių dokumentų kontrolę, ir Italijos Respublikos Deputatų Rūmai. Kroatijos Respublikos 
Susirinkimas nurodė, kad ateityje planuoja pavesti šakiniams komitetams dalyvauti svarstant 
Europos reikalus.  
 
Suomijos Respublikos Eduskunta pasiūlė nacionaliniams Parlamentams „sukurti elgesio 
kodeksą, kuriuo kiekviena valstybė narė įpareigojama užtikrinti, kad jos nacionalinis 
Parlamentas pagal nacionalinius konstitucinius reikalavimus dalyvautų rengiant pozicijas, 
kurioms valstybė narė atstovauja Taryboje.9“ 
 
Keli parlamentai (parlamentų rūmai) susitelkė ties esamų mechanizmų ir parlamentinio 
bendradarbiavimo stiprinimu. Pavyzdžiui, Lenkijos Respublikos Seimas išreiškė viltį, kad 
politinis dialogas stiprės ir plėsis „už formalių Lisabonos sutartyje nubrėžtų ribų.“ Airijos 
Respublikos Irachtas nenagrinėjo ir formaliai nėra priėmęs nuomonės šiuo klausimu, tačiau 
nurodė, kad tikisi, jog „politinis ir ekonominis dialogas gilės, o parlamentų įtaka Europos 
semestrui toliau didės.“ Italijos Respublikos Senatas pabrėžė, kad COSAC turėtų užtikrinti 
„institucinių temų ir santykių su Europos Parlamentu koordinavimą.“ Portugalijos Respublikos 
Asamblėja išreiškė mintį, kad „Europos Vadovų Tarybos veikla turi būti prižiūrima reguliariai“ 
ir nurodė, kad svarbu sustiprinti Žaliųjų knygų kontrolę. Belgijos Karalystės Senatas nurodė, 

                                                 
9
 Suomijos Respublikos Eduskuntos Didžiojo komiteto pareiškimas, 4/2012. 
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kad reikalinga labiau planinga ir tiesioginė parlamentinė kontrolė bei pasiūlė, kad COSAC 
imtųsi lyderystės šiuo klausimu. 
 
Europos Parlamentas pakomentavo, kad „glaudesnė Europos integracija turėtų suteikti 
daugiau dalyvavimo galimybių parlamentams tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu“ ir kad 
demokratinė atskaitomybė „privalo būti užtikrinta tuo lygiu, kuriuo priimami sprendimai.“ 
 
Tik keli parlamentai (parlamentų rūmai) (12) iš esmės atsakė į klausimą kaip sustiprinti 
parlamentų (parlamentų rūmų) vaidmenį iki galiojančių sutarčių peržiūros. Italijos 
Respublikos Deputatų Rūmai pakartotinai išreiškė mintį, kurią jau buvo išreiškę daugelis 
parlamentų, kad reikalingi operatyvesni ir labiau koncentruoti Komisijos atsakymai į pagrįstas 
nuomones. Jie taip pat paragino Europos Parlamentą savo komitetų ataskaitose ir plenarinių 
posėdžių rezoliucijose atsižvelgti į nacionalinių Parlamentų pozicijas. Europos Parlamentas 
pakomentavo, kad sustiprinti parlamentų (parlamentų rūmų) vaidmenį galima 
„suvienodinant nacionalinių vyriausybių valdymo ir kontrolės mechanizmus Europos reikalų 
srityje.“ 
 
Daugelis parlamentų (parlamentų rūmų) (23 iš 35) taip pat nesugebėjo atsakyti į klausimą, ką 
įtraukti, kad būtų sustiprintas nacionalinių Parlamentų vaidmuo po ateinančios Europos 
sutarties peržiūros. Tie keli parlamentai (parlamentų rūmai), kurie atsakė į šį klausimą, 
pasiūlė tokias mintis: 
  

 Reikia institucionalizuoti politinį dialogą, kad nacionaliniai Parlamentai galėtų 
konstruktyviai dalyvauti Europos Sąjungos teisėkūros procese „pateikdami 
pasiūlymus, kuriais galima pagerinti tam tikrus Europos iniciatyvų aspektus“  
(Portugalijos Respublikos Asamblėja);  

 Būtina pripažinti nacionalinių Parlamentų vaidmenį formuojant ir prižiūrint ES 
sprendimų priėmimą tais klausimais, kurie susiję su parlamentų bendradarbiavimu. Be 
to, reikėtų suteikti daugiau galių nacionaliniams Parlamentams nagrinėjant tuos 
klausimus, kurie nepriklauso išimtinei ES kompetencijai (Italijos Respublikos Senatas ir 
Rumunijos Deputatų Rūmai);  

 Europos Komisija turėtų pateikti atsakymus į pagrįstas nuomones per konkretų 
laikotarpį, o ribas, kurias peržengus pradedama subsidiarumo kontrolė, reikėtų 
sumažinti (Kipro Respublikos Atstovų Taryba);  

 Reikia sustiprinti nacionalinių Parlamentų vaidmenį BUSP ir BSGP srityje (Rumunijos 
Senatas);  

 Reikia sustiprinti nacionalinių Parlamentų vaidmenį ekonominės valdysenos srityje 
(Kipro Respublikos Atstovų Taryba);  

 Reikia paraginti valstybių vyriausybes įtraukti parlamentų (parlamentų rūmų) 
nuomonę į valstybės poziciją pristatomą Taryboje, į valstybių narių iniciatyvas dėl 
teisės aktų ir į prašymus pradėti arba nutraukti dalyvavimą sustiprinto 
bendradarbiavimo veikloje (Rumunijos Deputatų Rūmai);  

 Nacionaliniams parlamentams turėtų būti suteikta teisė komentuoti ES teisės aktų 
iniciatyvas iš esmės (Graikijos Respublikos Parlamentas). 

 
Europos Parlamentas pakomentavo, kad „sutarčių reforma ateityje turėtų sustiprinti 
nacionalinių parlamentų demokratiškumą“, pavyzdžiui, institucionalizuojant valstybių narių 
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prievolę nustatyti nacionalinio parlamento atliekamą vyriausybės veiksmų parlamentinę 
kontrolę. 
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3 SKYRIUS: STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pagal strategiją „Europa 2020“, ES valstybės narės įsipareigojo siekti, kad iki 2020 m. 75 proc. 
20–64 metų amžiaus žmonių turėtų darbą, užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių 
dalis neviršytų 10 proc. ir kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų amžiaus asmenų turėtų 
aukštąjį išsilavinimą, ir bent 20 mln. sumažinti žmonių, kurie patiria arba kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių.  
 
Trečiajame skyriuje nagrinėjama strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo parlamentinė 
kontrolė, vykdomų reformų padėtis ir analizuojama geriausia patirtis ir procedūros. 
Parlamentai buvo raginami pasidalinti savo nuomone ir atsakyti, ar politinis įsipareigojimas 
pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų tinkamai atsispindi Europos ir nacionalinėje 
politikoje ir biudžetuose. Šiame skyriuje taip pat atidžiau nagrinėjama, kaip nacionaliniai 
parlamentai ir Europos Parlamentas galėtų labiau plėtoti savo bendradarbiavimą, prisidėtų 
įgyvendinant nustatytus tikslus. Šiame skyriuje apžvelgiama, kokiu mastu vyko parlamentinės 
diskusijos apie griežto taupymo priemonių poveikį, ypač socialinį poveikį, strategijos „Europa 
2020“ tikslų įgyvendinimui ES ir nacionalinių lygmenimis. 

3.1. Strategijos „Europa 2020“ tikslų parlamentinė kontrolė  

Daugiau nei du trečdaliai atsakiusių parlamentų (parlamentų rūmų) svarstė visus arba 
daugumą nurodytų strategijos „Europa 2020“ tikslų. Didžioji dauguma (85 proc. – 29 iš 34) 
parlamentų (parlamentų rūmų) kruopščiai išnagrinėjo tikslą siekti, kad 75 proc. 20–64 metų 
amžiaus žmonių turėtų darbą ir tikslą sumažinti žmonių, kurie patiria arba kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių. Šiek tiek mažiau (76 proc. – 25 iš 33) parlamentų 
(parlamentų rūmų) nagrinėjo tikslą užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis 
neviršytų 10 proc. ir kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų amžiaus asmenų turėtų aukštąjį 
išsilavinimą. Dvylika parlamentų (parlamentų rūmų) svarstė kitus strategijos „Europa 2020“ 
tikslus.  
 
Tokios kontrolės procedūros buvo dažniausiai laikomasi Europos reikalų komiteto ir (arba) 
kitų atsakingų komitetų posėdžiuose. Kai kuriais atvejais diskusijose dalyvavo vyriausybės 
nariai arba buvo atsižvelgiama į susirašinėjimą su atsakingais ministrais. Dažnai (11 atvejų) 
tokios diskusijos vyko nacionalinės reformų programos ir stabilizacijos programos kontekste. 
Vos keliais atvejais (penkiuose parlamentuose (parlamentų rūmuose)) diskusijos vyko per 
plenarinius posėdžius.  
Pavyzdžiui: 

 Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmai planavo 
surengti apklausą dėl dviejų strategijos „Europa 2020“ tikslų, o Kroatijos Respublikos 
Susirinkimas ir Lietuvos Respublikos Seimas į diskusijas įtraukė akademikus ir 
socialinius partnerius.  

 Ispanijos Karalystės Generaliniai Rūmai priėmė su teisės aktų leidyba nesusijusį 
pasiūlymą dėl darbo užtikrinimo, o Italijos Respublikos Deputatų Rūmai priėmė 
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nutarimą dėl ekonomikos ir finansų dokumentų, į kurią įtraukė tikslus ir priemones, 
reikalingas įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ numatytus užimtumo tikslus.   

 Portugalijos Respublikos Asamblėja diskusijose apie Tarptautinio moksleivių vertinimo 
programos (PISA) ataskaitose pateiktus pasiekimo rodiklius svarstė du tikslus – tikslą 
užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis neviršytų 10 proc. ir siekį, kad 
aukštąjį išsilavinimą turėtų ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų amžiaus asmenų.   

 Europos Parlamentas šiuos klausimus nagrinėjo dalyvaujant atsakingam Komisijos 
nariui. Kalbant apie tikslą užtikrinti užimtumą, 2012 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamentas savo rezoliucijoje dėl ekonomikos atsigavimo kuriant darbo vietas 
pabrėžė, kad norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ numatytą užimtumo tikslą, 
reikia sukurti 17,6 mln. naujų darbo vietų. Rezoliucijoje taip pat raginama investuoti į 
darbo vietų ir ekonomikos augimo galimybes ekologiškoje ekonomikoje, sveikatos 
apsaugos bei socialinių paslaugų, o taip pat informacinių bei ryšio technologijų 
sektoriuose, įskaitant investicijas į įgūdžius, mokymus bei didesnį darbo užmokestį. 
Rezoliucijoje pritariama tam, kad būtų pradėtos viešos konsultacijos užimtumo 
klausimais sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sektoriuose. Europos Parlamento 
diskusijos apie Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (FEAD) 
buvo tiesiogiai susijusios su strategijos „Europa 2020“ tikslu bent 20 mln. sumažinti 
žmonių, kurie patiria arba kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių.  

 Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmai atsakė, kad Deputatų Rūmuose 
pirmiausia vyksta vieši debatai dėl nacionalinės reformos programos projekto, tada jis 
pateikiamas parlamentinio komiteto peržiūrai. Pirmas nacionalinės reformos 
programos projektas buvo pateiktas peržiūrėti visiems parlamento komitetams, kurie 
nagrinėjo šio projekto uždavinius. Atitinkamos pastabos buvo pateiktos Ūkio 
ministerijai ir Užsienio prekybos departamentui, kuris atlieka koordinuojantį vaidmenį 
vykdomosios valdžios lygmeniu. Prieš viešus debatus, galutinė nacionalinės reformos 
programos versija buvo pristatyta bendrame Ekonomikos, išorės prekybos ir 
ekonomikos solidarumo, finansų ir biudžeto kontrolės komisijos posėdyje.  

 
Aštuoni iš klausimyną pildžiusių parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė skiriantys vienodai 
dėmesio visiems strategijos „Europa 2020“ tikslams, tačiau dauguma (18 iš 32) klausimyną 
pildžiusių parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė tikslams skiriantys nevienodai dėmesio, nes 
diskusijose dominavo jaunimo nedarbo klausimas.10  
 
Vykdomų reformų įgyvendinimo ar veiksmų parlamentinė kontrolė dažnai buvo vykdoma 
taikant įprastines parlamentines procedūras, daugiausiai – per komitetų posėdžius 
dalyvaujant atsakingiems vyriausybės nariams, ir rečiau – plenariniuose posėdžiuose. 
Keliolika (11) parlamentų (parlamentų rūmų) paminėjo metinę nacionalinės reformos 
programos kontrolę ir atitinkamų įstatymo projektų svarstymą. Švedijos Karalystės Riksdagas 
stebėjo įstaigų, atsakingų už atitinkamų programų įgyvendinimą, veiksmingumą, o Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmų ES reikalų komitetas vykdė 
„sustiprintą vyriausybės veiksmų kontrolę“ organizuodamas seminarus su suinteresuotomis 
šalimis, susirašinėdamas su atsakingais ministrais ar inicijuodamas klausimynus. Vokietijos 
Federacinės Respublikos Bundestagas, Portugalijos Respublikos Asamblėja ir Austrijos 
Respublikos Bundesratas bei Nacionalratas taip pat rengė posėdžius dalyvaujant socialiniams 
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 Žr. Pusmečio ataskaitos priede pateiktus atsakymus į 41 klausimą.  
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partneriams ir išorės ekspertams dėl vykdomų reformų ar veiksmų įgyvendinimo. Slovėnijos 
Respublikos Valstybės Susirinkimas ir Lenkijos Respublikos Seimas šį klausimą svarstė tuomet, 
kai jis buvo įtrauktas į artėjančios Tarybos darbotvarkę, o Belgijos Karalystės Atstovų Rūmai 
susitikdavo prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą ir (arba) po jo Federalinio patariamojo 
Europos reikalų komiteto posėdžiuose. Europos Parlamentas įvertino Komisijos atliktą 
vykdomų reformų apžvalgą ir paragino Komisiją imtis didesnio vaidmens Europos semestro 
procese, siekiant užtikrinti teisėtumą ir demokratinę atskaitomybę.  

3.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus  

Paklausti apie bendradarbiavimo priemones, kurias parlamentai (parlamentų rūmai) galėtų 
panaudoti, siekdami strategijos „Europa 2020“ tikslų beveik trečdalis (10 iš 32) respondentų 
atsakė, kad šis klausimas aptariamas nebuvo. Vienuolika parlamentų (parlamentų rūmų) 
nurodė taikantys priemones nacionaliniu lygmeniu, dažniausiai minėdami vyriausybės darbo 
kontrolę. ES lygmeniu dauguma parlamentų (parlamentų rūmų) nurodė informacijos ir 
geriausios patirties mainus taikant jau egzistuojančius tarpparlamentinio bendradarbiavimo 
mechanizmus, tokius kaip COSAC, atitinkamų komitetų pirmininkų susitikimus ir kitokio 
formato tarpparlamentinius susitikimus. Keletas (septyni) parlamentų (parlamentų rūmų) 
ypač išskyrė Europos semestro parlamentinę savaitę. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystės Lordų Rūmai pasiūlė rengti atitinkamų komitetų ad hoc vaizdo konferencijas 
kaip veiksmingą tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemonę.   

3.3. Politinis įsipareigojimas siekti tikslų 

Vos devyni parlamentai (parlamentų rūmai) iš 18 atsakė, kad, jų manymu, politinis 
įsipareigojimas siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų tinkamai atsispindi formuojant politiką 
ir sudarant biudžetą tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis. Devynių 
parlamentų (parlamentų rūmų) atsakymas buvo neigiamas, o Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės Deputatų Rūmai pažymėjo, kad nacionaliniu lygmeniu šis klausimas nesulaukė 
jokios kritikos. Atsakydami į klausimą, ar politinis įsipareigojimas tinkamai atsispindi 
formuojant politiką ir sudarant biudžetą Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, devyni 
parlamentai (parlamentų rūmai) iš 22 teigė, kad šio klausimo nesvarstė. Lenkijos Respublikos 
Seimas, Austrijos Respublikos Bundesratas ir Nacionalratas ir Čekijos Respublikos Senatas 
atsakė, kad nacionaliniai uždaviniai yra numatyti Nacionalinėje reformų programoje. Europos 
lygmeniu, Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas ir Vengrijos Nacionalinė 
Asamblėja nurodė, kad daugiametėje finansinėje programoje numatytos nuostatos suteikia 
galimybę prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmai pažymėjo, kad reikia siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų kaip vieno iš daugiametės finansinės programos uždavinių, o taip pat 
subalansuoti poreikį finansuoti kitus ES prioritetus, kaip, pavyzdžiui, biologinė įvairovės 
apsaugą ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Lietuvos Respublikos Seimas nurodė, kad yra 
potencialo ateityje tokį įsipareigojimą stiprinti lygiagrečiai su Europos ūkio atsigavimu, 
suteikiant daugiau galimybių veiksmingai įgyvendinti šiuos tikslus. Lenkijos Respublikos 
Senatas, Italijos Respublikos Sentas ir Deputatų Rūmai ir Čekijos Respublikos Senatas atsakė, 
kad atsiradus naujiems iššūkiams buvo priversti itin stipriai apriboti biudžetą ir finansavimą. 
Latvijos Respublikos Saeima pažymėjo, kad, nepaisant prisiimto įsipareigojimo, kai kurios 
valstybės dėl objektyvių priežasčių negalės pasiekti kai kurių kiekybinių, kaip, pavyzdžiui, 
gimstamumo lygio, visuomenės amžiaus struktūros, imigracijos ir emigracijos tikslų. 
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Į klausimą, ar parlamentai (parlamentų rūmai) mato trūkumų tinkamai atspindint politinį 

įsipareigojimą pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus politikos ir biudžeto formavime, 
daugiau nei pusė (aštuoni iš 14) parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė, kad daugiametės 
finansinės programos 2014–2020 m. finansinės perspektyvos neatitinka strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo poreikių. Todėl biudžeto mažinimai Europos ir nacionaliniu lygmenimis 
turės neigiamą poveikį šios strategijos ambicingiems tikslams. Penki ir 14 parlamentų 
(parlamentų rūmų) oficialios pozicijos šiuo klausimo neturi. 

3.4. Griežtų taupymo priemonių poveikis tikslams  

63 proc. (19 iš 30) parlamentų (parlamentų rūmų) svarstė griežto taupymo priemonių poveikį 
strategijos „Europa 2020“ tikslams, o 73 proc. (22 iš 30) parlamentų (parlamentų rūmų) 
svarstė tokių griežto taupymo priemonių, taikytų ES ir nacionaliniu lygmenimis, socialinį 
poveikį. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Lordų Rūmai organizavo 
seminarą dėl griežto taupymo priemonių poveikio ES, o Italijos Respublikos Deputatų Rūmai 
keliuose dokumentuose ir (arba) rezoliucijose akcentavo griežto taupymo priemonių 
neigiamą poveikį strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimui. Panašias pastabas pateikė ir 
Belgijos Karalystės Atstovų Rūmai bei Italijos Respublikos Senatas. Europos Parlamento 
Biudžeto komitetas šį klausimą svarstė reguliariai, ypač atsižvelgiant į valstybių narių 
gebėjimą bendrai finansuoti ES projektus, ypač susijusius su sanglaudos politika, ir paragino 
Komisiją dirbti kartu su valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti, kad griežto taupymo 
programos neapsunkintų darbo vietų kūrimo priemonių ir ekonomikos augimą skatinančios 
politikos, ir nekeltų pavojaus socialinei apsaugai.   

3.5. Jaunimo nedarbas  

72 proc. (23 iš 32) klausimyną pildžiusių parlamentų (parlamentų rūmų) atsakė, kad jie ketina 
svarstyti 2013 m. birželio 19 d. Komisijos komunikatą „Susitelkime dėl Europos jaunimo. 
Raginimas spręsti jaunimo nedarbo problemą“. Kai kurie parlamentai (parlamentų rūmai) 
klausimus, susijusius su strategija „Europa 2020“, pakomentavo plačiau. Pagal strategiją 
„Europa 2020“, Kroatijos Respublikos Susirinkimas kartu su EUFORES surengė seminarą 
strategijos „Energija 2020“ klausimais. Graikijos Respublikos Parlamentas nevykdė strategijos 
„Europa 2020“ tikslų parlamentinės kontrolės, tačiau vertindamas griežto taupymo 
priemonių įgyvendinimo sėkmę ir vykdydamas įprastinę parlamentinę kontrolę ar teisėkūros 
darbą ėmėsi priemonių pagrindiniam nedarbo iššūkiui įveikti (jaunimo nedarbas pasiekė 
istorijoje neregėtą lygį). Todėl griežtų taupymo priemonių socialinis poveikis tiek ES, tiek ir 
nacionaliniu lygmenimis buvo nuolatos aptariamas Graikijos Respublikos Parlamento 
komitetuose ir jo plenariniame posėdyje.  
 

 


