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Parengė COSAC sekretoriato nuolatinė narė 

 

COSAC SEKRETORIATO NUOLATINIO NARIO SKYRIMAS 

 

 

Įvadas 

 

COSAC sekretoriatą sudaro pirmininkaujančio trejeto parlamentų (pirmininkavusios, 

pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios valstybės parlamentų ir Europos Parlamento) pareigūnai 

ir nuolatinis narys, kuris padeda sekretoriatui vykdyti veiklą. 2013 m. gruodžio 31 d. baigiasi 

dabartinės COSAC sekretoriato nuolatinės narės Libby KURIEN kadencija. Libby KURIEN 

neketina kandidatuoti antrajai kadencijai.   

2013 m. liepos 9 d. pirmininkaujanti Lietuva paskelbė kvietimą teikti paraiškas šioms 

pareigoms užimti, ragindama nacionalinius parlamentus siūlyti kandidatus į COSAC sekretoriato 

nuolatinio nario pareigas ir siųsti jų gyvenimo parašymus, motyvacinius laiškus ir kandidatūrą 

palaikančius nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų pirmininkų rekomendacinius laiškus.                 

Paraiškas galima teikti iki 2013 m. rugsėjo 10 d.  

Paraiškas atsiuntė ... Parlamentai. 

2013 m. spalio 27–29 d. Vilniuje rengiamame L COSAC posėdyje turėtų būti  paskirtas 

COSAC sekretoriato nuolatinis narys kitai kadencijai (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 

31 d.).     

 

 

Darbo tvarkos taisyklės 

 

Remiantis COSAC darbo tvarkos taisyklių 9 taisyklės 3 dalimi, nuolatinis narys „turi būti 

nacionalinio parlamento pareigūnas“. Šioje taisyklėje taip pat numatoma, kad nuolatinį narį skiria 

COSAC pirmininkai „pirmininkaujančio trejeto siūlymu“.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

Nuolatinio nario skyrimas 2014–2015 m. laikotarpiui 

 

2013 m. liepos 9 d. Pirmininkaujanti Lietuva pakvietė siūlyti kandidatus minėtoms pareigoms 

užimti bei išdėstė atrankos ir skyrimo procedūros principus. 

Procesas vyks: 

• nešališkai, skaidriai ir sąžiningai;  

• siekiant skaidrumo kandidatus pasiūlę nacionaliniai parlamentai bus kviečiami stebėti 

proceso eigą; 

• jei pirmininkaujantį trejetą sudarantys nacionaliniai parlamentai pasiūlys savo kandidatus, 

jų atstovų bus paprašyta nedalyvauti priimant sprendimą; 

• informacija apie kandidatus bus pateikta visoms COSAC delegacijoms ir patalpinta 

COSAC (www.cosac.eu) ir Seimo (www.eu2013.lrs.lt) interneto svetainėse. 

 

 

COSAC sekretoriato istorija 

 

Siekiant palengvinti darbą, 2003 m. gegužės mėn. Atėnuose (Graikija) COSAC sutarė dėl 

sekretoriato sudarymo formulės. COSAC priėmė gairių paketą, kuriame buvo siūloma, kad 

sekretoriatą sudarytų nuolatinis narys ir keturi nariai, deleguojami pirmininkaujančio trejeto 

(pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios valstybių), t.y. trijų nacionalinių 

parlamentų ir Europos Parlamento. COSAC sekretoriatas buvo įsteigtas 2004 m. sausio mėn., po to 

kai 2003 m. lapkričio mėn. Romoje (Italija) vykusiame XXX COSAC posėdyje dėl to buvo priimtas 

galutinis sprendimas.      

Susitarimą dėl nuolatinio nario bendro finansavimo pasiūlė pirmininkaujanti Suomija 2006 m. 

rugsėjo mėn. vykusio COSAC pirmininkų susitikimo metu. COSAC pirmininkų susitikime buvo 

sutarta sudaryti svarstymų dėl COSAC sekretoriato nuolatinio nario būsimo bendro finansavimo 

grupę ir svarstyti šį klausimą keičiantis informacija elektroniniu būdu.    

2006 m. lapkričio 21–22 d. Helsinkyje vykusio XXXVI COSAC posėdžio metu buvo 

svarstomi COSAC sekretoriato nuolatinio nario bendro finansavimo grupės darbo rezultatai. 

Vokietijos ir Portugalijos, kaip pirmininkausiančių valstybių, delegacijų atstovai, pritarė bendro 

finansavimo idėjai ir tam, kad COSAC sekretoriatas būtų įvardintas  Darbo tvarkos taisyklėse. Šio 

susitikimo metu buvo pasiektas reikalingas balsų skaičius (ne mažiau nei 14 nacionalinių 

parlamentų) dėl bendro finansavimo idėjos įgyvendinimo.  

2007 m. spalio mėn. Estorilyje (Portugalija) vykusiame XXXVIII COSAC posėdyje buvo 

priimtos peržiūrėtos Darbo tvarkos taisyklės, nustatyta COSAC sekretoriato struktūra ir apibrėžtas 

jo vaidmuo.  

 

 

Ankstesnės kadencijos 

 

Nuolatinio nario pareigas ėjo šie nacionalinių parlamentų tarnautojai :  

 Morten KNUDSEN,  Danijos Karalystės Folketingas (2004–2006 m.); 

 Sarita KAUKAOJA, Suomijos Respublikos Eduskunta (2006–2008 m.); 

 Loreta RAULINAITYTĖ, Lietuvos Respublikos Seimas (2008–2009 m.), (2010–2011 m.); 

 Libby KURIEN, Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai (2012–2013 m.). 

 

http://www.eu2013.lrs.lt/
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Nuolatinio nario finansavimo ir skyrimo istorija 

 

M. KNUDSEN ir S. KAUKAOJA deleguoti į COSAC sekretoriato nuolatinio nario pareigas, 

kurias visiškai finansavo šiuos pareigūnus delegavę nacionaliniai parlamentai. L. RAULINAITYTĖ 

buvo pirmoji nuolatinė narė, kurios pareigos COSAC sekretoriate  iš dalies buvo finansuojamos 

pagal bendro finansavimo susitarimą.   

Baigiantis dviejų metų S. KAUKAOJA kadencijai, iki nustatyto termino nuolatinio nario 

pareigoms eiti nebuvo pasiūlytas nė vienas kandidatas. Tuomet 2007 m. spalio 14 d. Lisabonoje 

vykusio pirmininkaujančio trejeto posėdžio  metu buvo sutarta atidėti sprendimą dėl kito nuolatinio 

nario 2008–2010 m. skyrimo iki 2008 m. vasario 18 d. Liublianoje vyksiančio COSAC pirmininkų 

susitikimo.       

Susitikimo metu pirmininkaujantis trejetas pasiūlė L. RAULINAITYTĖS kandidatūrą, ir ji 

COSAC pirmininkų buvo paskirta į šias pareigas.   

L. KURIEN atveju, pirmininkaujantis trejetas negalėjo pateikti pasiūlymo dėl nuolatinio nario 

skyrimo COSAC pirmininkams. Todėl buvo nuspręsta, kad COSAC pirmininkai išklausys dviejų 

kandidatų trumpus prisistatymus ir tada balsuos. Į šias pareigas galiausiai buvo paskirta L. 

KURIEN.       

 

 

Bendro finansavimo susitarimo ir ketinimų laiško  statusas 

 

Remiantis COSAC Darbo tvarkos taisyklių 9 taisyklės 5 dalimi, COSAC sekretoriato 

nuolatinio nario delegavimo į Briuselį išlaidas ir kitas būtinąsias technines COSAC sekretoriato 

išlaidas bendrai kompensuoja prisidėti pageidaujantys parlamentai. Bendrai finansuojamų išlaidų 

suma ir sąlygos nustatomos dalyvaujančiųjų parlamentų susitarimu. Sekretoriatui patalpas 

Briuselyje suteikia Europos Parlamentas.    

Siekiant užtikrinti COSAC sekretoriato nuolatinio nario nenutrūkstamą bendrą finansavimą, 

2013 m. pirmąjį pusmetį pirmininkavusi Airija įsipareigojo atnaujinti dabartinį bendro finansavimo 

susitarimą laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Iki šiol ketinimų laiškus  

pasirašė ir atsiuntė 23 nacionalinių parlamentų 31 rūmai, nurodydami, kad jie ketina  dalyvauti 

bendrame finansavime anksčiau nurodytam laikotarpiui (kuris apims būsimą nuolatinio nario dviejų 

metų kadenciją). Šis parlamentų skaičius viršija minimalią ribą, ir todėl yra sutarta, kad nuolatinio 

nario pareigoms finansavimas bus skiriamas ir toliau. Neatsakę parlamentai raginami tai padaryti 

kuo skubiau.             

 


