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EUROPOS VADOVŲ TARYBA

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, deramai
skatina Europos Sąjungos vystymąsi ir rengia bendrąsias politikos gaires. Komisijos
pirmininkas taip pat yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys. Europos
Vadovų Tarybos posėdžių pradžioje pasisako Europos Parlamento pirmininkas. Lisabonos
sutartyje buvo nustatyta ilgalaikio pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai tvarka ir Europos
Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos Sąjungos sutarties 13, 15, 26, 27 straipsniai ir 42 straipsnio 2 dalis.

ISTORIJA

Europos Vadovų Taryba – šiuo metu tai ES valstybių narių arba jų vyriausybių vadovų
aukščiausiojo lygio konferencija. Pirmasis toks Europos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko
1961 m. Paryžiuje, o nuo 1969 m. jie tapo dažnesni.
1974 m. vasario mėn. Paryžiuje vykusiame Europos aukščiausiojo lygio susitikime nuspręsta,
kad tokie valstybių arba vyriausybių vadovų susitikimai nuo šiol turėtų būti rengiami reguliariai
ir vadinami „Europos Vadovų Tarybos“ susitikimais, kurių metu turėtų būti galima rasti bendrus
Europos integracijos problemų sprendimus ir užtikrinti tinkamą Sąjungos veiklos koordinavimą.
Pagal Suvestinį Europos aktą (1986) Europos Vadovų Taryba pirmą kartą įtraukta į Bendrijos
sutartis, tame akte nustatyta jos sudėtis ir numatyta, kad ji posėdžiauja du kartus per metus.
Mastrichto sutartyje (1992) oficialiai įtvirtinta jos vieta Europos Sąjungos institucinėje
struktūroje.
Pagal Lisabonos sutartį Europos Vadovų Taryba tapo visateise Europos Sąjungos institucija
(ES sutarties 13 straipsnis), šioje sutartyje apibrėžtos ir Europos Vadovų Tarybos užduotys –
deramai skatinti Sąjungos vystymąsi ir nustatyti bendrąsias politikos gaires ir prioritetus (ES
sutarties 15 straipsnis). Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba)
susitarė dalytis ES biudžeto II skirsniu (Finansinio reglamento 43 straipsnio b punktas), todėl
bendrajame biudžete yra tik dešimt, o ne vienuolika skirsnių, nors Europos Vadovų Taryba ir
Taryba yra atskiros institucijos.

ORGANIZACIJA

Europos Vadovų Tarybą sušaukia jos pirmininkas, o ją sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių
vadovai ir Komisijos pirmininkas (ES sutarties 15 straipsnio 2 dalis). Jos darbe dalyvauja
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Europos Parlamento
pirmininkas paprastai kviečiamas pasakyti kalbą susitikimų pradžioje (SESV 235 straipsnio 2
dalis).
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Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo Europos Vadovų Tarybos susitikimai vyksta mažiausiai
du kartus per semestrą. Pirmininko kadencija trunka trisdešimt mėnesių, ją galima pratęsti
vieną kartą. Europos Vadovų Taryba paprastai sprendimus priima vienbalsiai. Vis dėlto, kai
kurie svarbūs sprendimai dėl skyrimo į pareigas (visų pirma pačios Europos Vadovų Tarybos
pirmininko, kandidato į Europos Komisijos pirmininkus, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Centrinio Banko pirmininko) priimami
kvalifikuotąja balsų dauguma.
Vykstant valstybių skolų krizei, Europos Vadovų Taryba buvo priversta susitikti dažniau.
Pavyzdžiui, 2015 m. Europos Vadovų Taryba buvo susitikusi keturis kartus. Be to, buvo surengti
tokie susitikimai: trys Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimai ir trys neeiliniai susitikimai
migracijos klausimais.
Europos Vadovų Tarybos nariai taip pat kartais susitinka neoficialiai, paprastai tokie susitikimai
vadinami (neoficialiais) valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimais, pvz., vienas toks 27
valstybių narių atstovų susitikimas vyko Bratislavoje 2016 m. rugsėjo 16 d. Europos Vadovų
Tarybos nariai taip pat susitinka per Tarpvyriausybines konferencijas, jei jos sušaukiamos norint
sudaryti sutartis (taip buvo, pavyzdžiui, sudarant 2012 m. vasario 2 d. Europos stabilumo
mechanizmo steigimo sutartį, 2012 m. kovo 2 d. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir
valdysenos ir 2014 m. gegužės 21 d. Susitarimą dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą
pervedimo ir sujungimo).

VAIDMUO

A. Vieta Sąjungos institucijų struktūroje
Pagal ES sutarties 13 straipsnį Europos Vadovų Taryba sudaro Sąjungos bendros institucinės
struktūros dalį. Tačiau teisine prasme jos vaidmuo yra suteikti bendrą politinį postūmį, o ne
priimti sprendimus. Sprendimus, turinčius teisinių pasekmių Sąjungai, ji priima tik išimtiniais
atvejais (žr. 2 punktą), tačiau jai buvo suteikta nemažai institucinių su sprendimų priėmimu
susijusių įgaliojimų. Šiuo metu Europos Vadovų Taryba gali priimti teisiškai privalomus
teisės aktus, kuriuos galima užginčyti Teisingumo Teisme, taip pat ir dėl atitinkamų veiksmų
nesiėmimo (pagal SESV 265 straipsnį).
Pagal ES sutarties 7 straipsnio 2 dalį Europos Vadovų Tarybai, gavus Europos Parlamento
pritarimą, suteikiami įgaliojimai pradėti valstybės narės teisių sustabdymo procedūrą, jei
nustatoma, kad ši valstybė narė šiurkščiai pažeidė Sąjungos principus.
B. Santykiai su kitomis institucijomis
Europos Vadovų Taryba sprendimus priima visiškai nepriklausomai ir dažniausiai tam
nereikalinga Komisijos iniciatyva ar Parlamento dalyvavimas.
Tačiau Lisabonos sutartyje išlaikoma organizacinė sąsaja su Komisija, kadangi jos pirmininkas
yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys, o Sąjungos vyriausiasis
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai dalyvauja diskusijose. Be to, rengdamasi
susitikimams, Europos Vadovų Taryba dažnai prašo Komisijos pateikti ataskaitas. Vis dėlto, ji
vis dažniau prašo tokius dokumentus parengti savo tarnybų.
Pagal ES sutarties 15 straipsnio 6 dalies d punktą reikalaujama, kad Europos Vadovų Tarybos
pirmininkas po kiekvieno susitikimo pateiktų ataskaitą Parlamentui. Be to, jis kas mėnesį
susitinka su Parlamento pirmininku ir frakcijų vadovais ir 2011 m. vasario mėn. jis sutiko
atsakyti į EP narių klausimus raštu dėl jo paties politinės veiklos. Kita vertus, Parlamentas taip
pat gali daryti tam tikros neformalios įtakos, kai jo Pirmininkas dalyvauja Europos Vadovų



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

Tarybos susitikimuose ir Europos politinių partijų vadovų susitikimuose, vykstančiuose prieš
Europos Vadovų Tarybos susitikimus, taip pat priimdamas rezoliucijas į Europos Vadovų
Tarybos susitikimų darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat dėl jos susitikimų rezultatų ir
pateiktų oficialių ataskaitų.
Pagal Lisabonos sutartį naujasis Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo
politikai tapo dar vienu pareigūnu, kuris teikia pasiūlymus dėl užsienio politikos ir ją įgyvendina
Europos Vadovų Tarybos vardu. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas užtikrina atstovavimą
Sąjungai užsienyje bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais, nepažeisdamas Sąjungos
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įgaliojimų.
C. Įgaliojimai
1. Instituciniai
Europos Vadovų Taryba „deramai skatina Sąjungos vystymąsi ir nustato bendrąsias politikos
gaires ir prioritetus“ (ES sutarties 15 straipsnio 1 dalis). Ji taip pat sprendžia kvalifikuotąja balsų
dauguma dėl Tarybos sudėties ir valstybių pirmininkavimo rotacijos tvarka kalendoriaus.
2. Užsienio ir saugumo politikos klausimai
Europos Vadovų Taryba nustato bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) principus
ir bendrąsias gaires ir sprendžia dėl bendros jos įgyvendinimo strategijos (ES sutarties 26
straipsnis). Europos Vadovų Taryba vienbalsiai priima sprendimą dėl to, ar valstybėms narėms
rekomenduoti pereiti prie laipsniško bendros Sąjungos gynybos politikos kūrimo pagal ES
sutarties 42 straipsnio 2 dalį.
Jeigu valstybė narė dėl svarbių, su nacionaline politika susijusių priežasčių neketina pritarti
sprendimui, Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma gali prašyti, kad tas klausimas būtų perduotas
Europos Vadovų Tarybai ir kad ši priimtų vieningą sprendimą (ES sutarties 31 straipsnio 2 dalis).
Tokia pati procedūra gali būti taikoma, jei valstybė narė nusprendžia šioje srityje siekti tvirtesnio
bendradarbiavimo (ES sutarties 20 straipsnis).
3. Ekonominis valdymas ir daugiametė finansinė programa
Nuo 2009 m. dėl valstybių skolų krizės Europos Vadovų Taryba ir euro zonos aukščiausiojo
lygio susitikimai tapo pagrindiniais veikėjais, kurie sprendžia pasaulinės bankininkystės
krizės padarinių klausimus. Kelios valstybės narės gavo finansinės pagalbos paketus, dėl
kurių valstybių arba vyriausybių vadovai sudarė ad hoc arba laikinus susitarimus ir kuriuos
vėliau ratifikavo valstybės narės. Ateityje finansinė pagalba bus teikiama taikant nuolatinį
Europos stabilumo mechanizmą. Valstybių narių vyriausybės, aktyviai dalyvaujant Komisijai,
Parlamentui ir ECB, parengė tarptautinę sutartį – Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir
valdysenos (taip pat vadinamą fiskaliniu susitarimu), – pagal kurią galima taikyti griežtesnę
valstybių narių biudžeto ir socialinės bei ekonominės politikos kontrolę. Atsižvelgiant į tai,
kyla vis daugiau klausimų apie Komisijos ir Parlamento vaidmenį euro zonos ekonominiame
valdyme.
Europos Vadovų Taryba taip pat vaidina svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos semestrą.
Per pavasario susitikimus ji paskelbia politikos gaires, susijusias su makroekonominėmis,
fiskalinėmis ir struktūrinėmis reformomis ir augimo skatinimo politika. Per birželio mėnesio
susitikimus ji pritaria rekomendacijoms, parengtoms atsižvelgiant į Komisijos parengtų ir
Taryboje apsvarstytų nacionalinių reformų programų vertinimą.
Europos Vadovų Taryba dalyvauja derybose dėl daugiametės finansinės programos (DFP).
Vykdant derybas jai tenka lemiamas vaidmuo siekiant politinio susitarimo pagrindiniais
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DFP reglamente išdėstytais politiniais klausimais (pvz., išlaidų ribos, išlaidų programos ir
finansavimas (ištekliai)).
4. Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose
Tarybos narės prašymu Europos Vadovų Taryba sprendžia, ar galimas tvirtesnis
bendradarbiavimas su šia sritimi susijusiais klausimais (ES sutarties 20 straipsnis). Lisabonos
sutartyje numatyta keletas naujų nuostatų dėl pereigos, pagal kurias Europos Vadovų Taryba
gali pakeisti sprendimų priėmimo Taryboje tvarką – vieningą balsavimą pakeisti daugumos
balsavimu (1.4.2).

LAIMĖJIMAI

Europos Vadovų Taryba sėkmingai tvirtina bendrąsias Sąjungos veiklos gaires, taip pat randa
išeitį iš aklaviečių, kuriose atsiduria Bendrija, priimdama sprendimus. Tačiau apskritai dėl
jos tarpvyriausybinės sudėties ir sprendimų priėmimo tvarkos gali būti stabdoma bendra
Europos integracijos raida federacijos linkme ir net kilti pavojus viršnacionaliniams Bendrijos
sistemos laimėjimams. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įvykę instituciniai pasikeitimai dar turi
būti įvertinti. Vertėtų pažymėti, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas reguliariai teikia
ataskaitas Europos Parlamentui.
A. Užsienio ir saugumo politika
Nuo 20 amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžios užsienio ir saugumo politika yra svarbus Europos
Vadovų Tarybos susitikimų klausimas. Šioje srityje priimti sprendimai apima:
— tarptautinį saugumą ir kovą su terorizmu;

— Europos kaimynystės politiką ir santykius su Rusija;

— santykius su Viduržiemio jūros regiono ir Artimųjų Rytų šalimis.

Per 1999 m. gruodžio 10–11 d. Helsinkyje vykusį susitikimą Europos Vadovų Taryba nusprendė
sustiprinti BUSP, išplėtojant karinius ir nekarinius krizių valdymo pajėgumus.
Per 2003 m. gruodžio 12 d. Briuselyje vykusį susitikimą Europos Vadovų Taryba patvirtino
Europos saugumo strategiją.
B. Plėtra
Europos Vadovų Taryba nustatė kiekvieno Europos Sąjungos plėtros etapo sąlygas. 1993 m.
Kopenhagoje ji sukūrė pagrindą tolesniems plėtros etapams (Kopenhagos kriterijai). Vėliau
vykusiuose susitikimuose patikslinti narystės kriterijai ir anksčiau nustatyti institucijų reformos
reikalavimai.
Kopenhagoje (2002 m. gruodžio 12–13 d.) Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad nuo 2004 m.
gegužės 1 d. valstybėmis narėmis taps Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta,
Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Rumunija ir Bulgarija į Europos Sąjungą įstojo 2007 m. sausio
1 d.
Per 2005 m. spalio 3 d. Liuksemburge vykusį susitikimą Taryba patvirtino derybų dėl narystės
ES su Kroatija ir Turkija struktūrą. Stojimo sutartis su Kroatija pasirašyta 2011 m. gruodžio 9
d., ir Kroatija į ES įstojo 2013 m. liepos 1 d.
C. Institucijų reforma
Tamperėje (1999 m. spalio 15–16 d.) Europos Vadovų Taryba nusprendė dėl ES pagrindinių
teisių chartijos (1.1.6) rengimo tvarkos. Helsinkyje (1999 m. gruodžio mėn.) Europos Vadovų
Taryba sušaukė tarpvyriausybinę konferenciją, skirtą pasirengti Nicos sutarčiai.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.4.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.6.pdf
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Per Europos Vadovų Tarybos susitikimą Lakene (2001 m. gruodžio 14–15 d.) nuspręsta sušaukti
Konventą dėl Europos ateities, kuris parengė rezultatų neatnešusią Sutartį dėl Konstitucijos
Europai (1.1.4). Po dvejų su puse institucinės aklavietės metų 2007 m. birželio 21–22 d. Europos
Vadovų Tarybos susitikime buvo patvirtinti išsamūs tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimai
ir 2007 m. gruodžio 13 d. buvo pasirašyta Lisabonos sutartis, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1
d.) (1.1.5). 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba priėmė sprendimą, kuriuo buvo iš dalies
pakeistas 136 straipsnis ir sudarytos sąlygos sukurti Europos stabilumo mechanizmą.
Petr Novak
04/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.5.pdf
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