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DELEGACIJŲ DARBĄ IR MISIJAS UŢ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ 

REGLAMENTUOJANČIOS ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS 
 

2015 M. SPALIO 29 D.
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PIRMININKŲ SUEIGOS SPRENDIMAS 

 

 

 

PIRMININKŲ SUEIGA, 

 

– atsiţvelgdamas į Parlamento darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnio 5 dalį, pagal kurią Pirmininkų 

sueiga Delegacijų pirmininkų sueigos siūlymu turi patvirtinti įgyvendinimo nuostatas, kad 

delegacijos galėtų vykdyti savo veiklą, 

 

– atsiţvelgdama į 2014 m. balandţio 2 d. Delegacijų pirmininkų sueigos pasiūlymą, 

 

– atsiţvelgdama į 2013 m. liepos 4 d. Pirmininkų sueigos svarstymus, 

 

–  atsiţvelgdama į Parlamento darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 4 ir 

7 dalis, 30 straipsnio 2 ir 3 dalis, 212 ir 214 straipsnius, VI priedo I, II ir III dalis, 

 

 

priėmė šias įgyvendinimo nuostatas: 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1 straipsnis 

Taikymo sritis 

 

Šiomis įgyvendinimo nuostatomis reglamentuojama nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų veikla 

ir misijos uţ Europos Sąjungos ribų vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis ir tam 

tikrais atvejais – atitinkamais Biuro sprendimais ir tarptautinės teisės aktais. 

 

 

2 straipsnis 

Sąvokų apibrėžtys 

 

Šiose įgyvendinimo nuostatose: 

 

1. nuolatinė tarpparlamentinė delegacija – tai: 

– tarpparlamentinė delegacija (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnis), 

                                                 
1
 Iš dalies keičiamas 2014 m. balandţio 10 d. sprendimas ir įtraukiamos 2014 m. gruodţio mėn. atnaujintos nuorodos, 

siekiant suderinti jas su Darbo tvarkos taisyklėmis ir kitomis atitinkamomis nuostatomis, ir 2015 m. rugsėjo mėn. 

atnaujintos nuorodos, siekiant atnaujinti kai kurių tarpinstitucinių delegacijų, išvardytų I priede, pavadinimus. 
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– delegacija viename ar keliuose parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
2
 

(ţr. Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedo I dalies paskutinę pastraipą ir 2004 m. 

kovo 10 d. ir 2004 m. rugsėjo 14 d. Parlamento sprendimus) arba 

– delegacija jungtiniame parlamentiniame komitete
3
 (Darbo tvarkos taisyklių 

214 straipsnis), įsteigta vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis ir tam 

tikrais atvejais – atitinkamais tarptautinės teisės aktais, arba 

– delegacija parlamentinėje asamblėjoje; 

 

2. delegacija – tai: 

– bet kuri nuolatinė tarpparlamentinė delegacija ir 

– ad hoc delegacijos; 

 

3. tarpparlamentinis susitikimas – tai oficialus nuolatinės delegacijos susitikimas su trečiosios 

šalies arba ES nepriklausančios tarptautinės organizacijos analogišku organu. 

 

 

3 straipsnis 

Delegacijų veiklos principai 

 

1) Delegacijos palaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti Europos 

Sąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje. 

 

Taigi delegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos 

partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra, prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama 

Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir 

teisinės valstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimo trečiosiose 

šalyse. 

 

2) Parlamentas palaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisės principais. 

 

3) Parlamentas, palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtoti 

parlamentinį tarptautinių ryšių aspektą. 

 

4) Delegacijos itin prisideda prie nuolatinių Parlamento komitetų veiklos teikdamos jiems visą 

reikiamą informaciją, gautą tarpparlamentiniame susitikime, t. y. siųsdamos laiškus atsakingiems 

komitetams. 

 

5) Delegacijos veiklą vykdo glaudţiai bendradarbiaudamos, koordinuodamos veiksmus ir 

palaikydamos ryšius su atitinkamais Europos Parlamento organais, ypač su atsakingais komitetais. 

 

6) Kiekvieną delegaciją sudaro tiek pat tikrųjų ir pavaduojančių narių. 

 

7) Nuolatinių delegacijų daugiašalėse asamblėjose narių skaičius iš principo neturėtų viršyti pačių asamblėjų 

narių skaičiaus. 
 

 

4 straipsnis 

Tarpparlamentinių delegacijų įgaliojimai 

 

                                                 
2
 Ţr. I priede nustatytą sąrašą ir III priede pateikiamą pavyzdį. 

3
 Ţr. I priede nustatytą sąrašą ir II priede pateikiamą pavyzdį. 
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Remdamosi savo įgaliojimais pagal geografines sritis, nuolatinės tarpparlamentinės delegacijos 

prisideda prie Parlamento komitetų ir kitų organų darbo ir nuolat teikia medţiagą diskusijoms, visų 

pirma šiais klausimais: 

 

– dvišalių tarpparlamentinių ryšių padėtis; 

 

– ţmogaus teisės, maţumų apsauga ir demokratinių vertybių populiarinimas atsiţvelgiant į bendrą 

Europos Sąjungos politikos kontekstą šioje srityje ir remiantis Parlamento priimtomis 

pozicijomis; 

 

– dvišalių politinių, ekonominių, finansinių ir socialinių ryšių padėtis; 

 

– Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytų tarptautinių susitarimų įvertinimas; 

 

– Sąjungos vidaus rinkos politikos išorės aspektai; 

 

– Europos Sąjungos išorės finansavimo priemonių įgyvendinimo demokratinė kontrolė, įskaitant 

iš Sąjungos biudţeto finansuotų Sąjungos projektų veiksmingumo vertinimą atsiţvelgiant į jų 

poveikį vietoje; 

 

– rinkimų stebėjimo misijų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas glaudţiai 

bendradarbiaujant su atsakingais Parlamento komitetais. Nuolatinės tarpparlamentinės 

delegacijos taip pat perduoda savo sukauptą patirtį rinkimų stebėjimo misijoms. 

 

 

5 straipsnis 

Politiniai prioritetai 

 

1) Delegacijos savo darbu prisideda prie Parlamento politinių ir teisėkūros prioritetų, nustatytų 

įvairių Parlamento organų, taip pat Parlamento sesijų metu, įgyvendinimo. 

 

2) Delegacijos turi atstovauti Parlamento pozicijai, patvirtintai plenariniame posėdyje, ir atsiţvelgti 

į atitinkamo atsakingo komiteto poziciją, o komitetai savo ruoţtu turi tinkamai atsiţvelgti į 

atitinkamos delegacijos indėlį ir išorės ekspertines ţinias. 

 

3) Reaguodama į ypatingos politinės ar norminės svarbos įvykį arba siekdama numatyti svarbius 

politinius pokyčius, Pirmininkų sueiga gali leisti rengti ad hoc misijas kiekvienu konkrečiu atveju, 

kad būtų veiksmingai reaguojama į politinius pokyčius atitinkamoje šalyje ar regione, kaip nurodyta 

21 straipsnyje. 

 

 

6 straipsnis 

Misijų kalendorius 

 

 

1) Visos misijos į trečiąją (-iąsias) šalį (-is), į kurią (-ias) nuolatinės tarpparlamentinės delegacijos 

vyksta pagal 8 straipsnį, praprastai rengiamos Parlamento kalendoriuje numatytomis Parlamento 

išorės veiklos savaitėmis (susitikimų su rinkėjais savaitėmis), nebent tai būtų neįmanoma dėl 

atitinkamos trečiosios šalies arba ES nepriklausančios tarptautinės organizacijos analogiškų organų 

darbo kalendoriaus. 
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2) Kai įmanoma, ad hoc delegacijos į misijas vyksta Parlamento išorės veiklos savaitėmis. 

 

 

IŠANKSTINIS LEIDIMAS RENGTI TARPPARLAMENTINIUS SUSITIKIMUS IR 

DELEGACIJŲ DARBAS 

 

 

7 straipsnis 

Leidimo suteikimo principai 

 

1) Visiems tarpparlamentiniams susitikimams surengti būtinas išankstinis Pirmininkų sueigos 

leidimas, kurį ši suteikia laiku pateiktų prašymų pagrindu. 

 

2) Visi leidimai turi būti tinkamai pagrindţiami ir remiasi aiškiu konkrečiu įgaliojimu. Leidimai 

suteikiami atsiţvelgiant į Parlamento politinius prioritetus, nurodytus 5 straipsnyje. 

 

 

8 straipsnis 

Leidimas vykdyti įprastą veiklą 

 

1) Pirmininkų sueiga suteikia leidimus rengti eilinius tarpparlamentinius susitikimus pagal visoms 

nuolatinėms tarpparlamentinėms delegacijoms taikomą bendrą šešių mėnesių programą. 

 

2) Delegacijų pirmininkų sueiga reikiamu laiku pateikia šešių mėnesių programos projektą. 

Šis programos projektas: 

–  nustato nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pateikiamus pasiūlymus dėl 

tarpparlamentinių susitikimų; 

– rengiamas remiantis 5 straipsnyje nurodytais politiniais prioritetais ir atsakingų Parlamento 

komitetų darbo programomis; 

– rengiamas atsiţvelgiant į visas įvairių Europos Parlamento organų tam tikru laikotarpiu 

organizuojamas išorės misijas, taip pat ir į Komitetų pirmininkų sueigos nustatytus 

prioritetus; 

– nustato aiškius ir konkrečius delegacijų tikslus; 

– atsiţvelgia į 6 straipsnyje minimus misijų kalendoriaus apribojimus; 

– nustato, kad galutinis leidimas surengti kiekvieną delegacijos misiją yra grindţiamas 

konkrečių klausimų darbotvarke. 

 

3) Jeigu tarptautiniuose susitarimuose nenustatyta kitaip, kiekviena nuolatinė tarpparlamentinė 

delegacija per metus surengia vieną tarpparlamentinį susitikimą. 

 

Susitikimas turi būti grindţiamas konkrečių klausimų darbotvarke. Tarpparlamentiniai susitikimai 

paprastai vyksta pakaitomis vienoje iš Parlamento darbo vietų ir atitinkamoje trečiojoje (-siose) 

šalyje (-yse). 

 

4) Bet kuri nuolatinė tarpparlamentinė delegacija, atsakinga uţ kelias šalis, per metus gali surengti 

tarpparlamentinius susitikimus daugiau nei vienoje šalyje; mutatis mutandis taikoma 8 straipsnyje 

nustatyta leidimų suteikimo tvarka. 

 

5) Siekiant, kad jungtiniai parlamentiniai komitetai, parlamentinio bendradarbiavimo komitetai ir 

delegacijos parlamentinėse asamblėjose galėtų vykdyti privalomuosiuose tarptautinės teisės aktuose 
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jiems numatytus uţdavinius, Parlamento delegacijoms tokiuose komitetuose ir parlamentinėse 

asamblėjose leidţiama siųsti nustatytą skaičių narių ir organizuoti savo veiklą pagal atitinkamą 

tarptautinės teisės aktą. 

 

6) Bendras narių, kuriems leidţiama dalyvauti nuolatinės tarpparlamentinės delegacijos arba darbo 

grupės misijose į atitinkamą trečiąją (-iąsias) šalį (-is), skaičius dvejų kalendorinių metų laikotarpiu 

negali viršyti 50 proc. bendro atitinkamos nuolatinės delegacijos tikrųjų narių skaičiaus. Taigi 

kiekviena Parlamento kadencija susideda iš dviejų laikotarpių, kuriuos sudaro dveji kalendoriniai 

metai. 

 

Delegacijai ryšiams su NATO parlamentine asamblėja taip pat leidţiama siųsti tam tikrą narių 

skaičių, nustatytą pagal šios asamblėjos taisykles. 

 

Tų metų, kai vyksta rinkimai, šešių mėnesių programoje geguţės 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiu 

negali būti numatyta tarpparlamentinių susitikimų trečiosiose šalyse. Joje turi būti deramai 

atsiţvelgiama į rinkimų metų ypatumus. Rinkimų metais taikomos kvotos prilyginamos pusei 

nurodytu laikotarpiu taikomų kvotų, paskirstytų po lygiai dviem šešių mėnesių laikotarpiams. 

 

7) Nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkams leidţiama dalyvauti visose misijose, 

nepaisant 6 dalyje numatytos dalyvių kvotos. 

 

 

9 straipsnis 

Nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų ir jų biurų susitikimai 

 

1) Nuolatinės tarpparlamentinės delegacijos vienoje iš Parlamento darbo vietų rengia reguliarus 

susitikimus ir juose svarsto su atitinkama (-omis) trečiąja (-iosiomis) šalimi(-s) susijusius klausimus 

ir jos (jų) padėtį, siekdamos vykdyti 4 straipsnyje nurodytas uţduotis. 

 

2) Siekiant uţtikrinti kuo didesnį koordinavimą ir suderinamumą šie susitikimai rengiami glaudţiai 

bendradarbiaujant su atsakingais Parlamento komitetais ir taip, kad, kiek tai įmanoma, jie nesutaptų 

su šių komitetų posėdţiais, kad pranešėjai ir kiti nariai galėtų dalyvauti diskusijose. 

 

3) Delegacijų ir jų biurų išorės susitikimai paprastai rengiami atitinkamų daugiašalių asamblėjų 

plenarinių sesijų metu. 

 

4) Daugiašalių asamblėjų biurai susitinka plenarinių sesijų metu arba rengia vaizdo konferencijas. 

 

 

10 straipsnis 

Misijų trukmė 

 

1) Misijos paprastai trunka ne ilgiau kaip penkias dienas (įskaitant kelionę). 

 

2) Jeigu uţ kelias šalis atsakinga delegacija lankosi daugiau nei vienoje šalyje arba susisiekimas yra 

prastas, delegacijai išimties tvarka tinkamai pagrįstais atvejais gali būti suteikta iki dviejų 

papildomų kelionės dienų. 

 

 

11 straipsnis 

Narių pareiga prisidėti prie savo delegacijos veiklos 
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1) Nariai aktyviai dalyvauja: 

 

a) nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų susitikimuose; 

 

b) tarpparlamentiniuose susitikimuose, kurie rengiami vienoje iš Parlamento darbo vietų atvykus 

delegacijoms iš trečiųjų šalių; 

 

c) visuose renginiuose pagal programą, sudarytą su delegaciją priimančiu (-iais) parlamentu (-ais) 

arba priimančia (-iomis) šalimi (-imis), jei delegacija vyksta į išorės misiją šioje (šiose) 

šalyje (-se). 

 

2) Visuose darbiniuose susitikimuose nariai gauna oficialius dalyvių sąrašus. Jie pridedami prie 

nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų susitikimų protokolų ir delegacijų pirmininkų po 

tarpparlamentinių susitikimų parengtų politinių išvadų ir rezultatų ataskaitų. 

 

 

12 straipsnis 

Vardiniai leidimai vykti į kitas šalis 

 

1) Nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų tikrieji nariai turi teisę dalyvauti ne Parlamento darbo 

vietose vykstančiuose tarpparlamentiniuose susitikimuose. Jei tikrasis narys negali vykti į 

susitikimą, jį gali pakeisti vienas iš nuolatinių pavaduojančių narių arba, jei pavaduojantis narys 

negali, tarpparlamentinės asamblėjos, susijusios su šia delegacija, narys, paskirtas frakcijos, kuriai 

priklauso tikrasis narys. 

 

2) Delegacijos pirmininkas, sutaręs, kiek įmanoma, su delegacijos biuro nariais, frakcijomis ir 

delegacijoje atstovaujamais nepriklausomais nariais, nusprendţia, kurie nariai turi teisę vykti į ne 

Parlamento darbo vietose vykstančias misijas. 

 

Jei nesutariama, pirmininkas nusprendţia, kuriems nariams suteikti leidimą vykti, atsiţvelgdamas į 

delegacijos narių ir nuolatinių pavaduojančių narių dalyvavimą ankstesniuose nuolatinių 

tarpparlamentinių delegacijų susitikimuose ir tarpparlamentiniuose susitikimuose. 

 

3) Esamas (-i) komiteto pranešėjas (-ai) nuolat kviečiamas (-i) su delegacija vykti į misiją ne 

Parlamento darbo vietose, jeigu tai pagrįsta atsiţvelgiant į atitinkamo tarpparlamentinio susitikimo 

darbotvarkę. 

 

 

 

ELGESYS TARPPARLAMENTINIUOSE SUSITIKIMUOSE 

 

 

13 straipsnis 

Į misijas vykstančių oficialių Parlamento delegacijų sudėtis 

 

1) Delegacijas sudaro tik tie Parlamento nariai, kuriems pagal 12 straipsnį buvo suteiktas leidimas, 

ir jas gali lydėti: 
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a) Parlamento generalinio sekretoriato pareigūnai, kurių pavardės įtrauktos į atsakingo 

generalinio direktorato parengtą ir generalinio direktoriaus patvirtintiną personalo planą; 

 

b) kiekvienos delegacijoje atstovaujamos frakcijos darbuotojai, kurių pavardes privaloma 

oficialiai pranešti Parlamento generaliniam sekretoriatui. 

 

2) Delegacijos nariais negali būti ir jos negali lydėti jokie kiti asmenys, įskaitant Parlamento narių 

padėjėjus. 

 

3) Delegacijos veikloje pirmininkui sutikus gali dalyvauti kitų Bendrijos institucijų ir agentūrų 

atstovai ir pareigūnai. 

 

 

14 straipsnis 

Delegacijų narių elgesys 

 

Delegacijos nariai turi laikytis šių principų: 

 

a) delegacijų vardu rengiami informaciniai dokumentai ir delegacijų paskirtų kalbėtojų 

pareiškimai įvairiais susitikimo darbotvarkės klausimais privalo atspindėti Parlamento 

priimtose rezoliucijose išreikštas nuomones ir poziciją; 

 

b) jei nariai laikosi asmeninės arba frakcijos pozicijos, jie turi tai aiškiai parodyti; 

 

c) delegacijos nariai, vykdydami delegacijos kompetencijai priklausančias uţduotis, visapusiškai 

bendradarbiauja su delegacijos pirmininku, ypač kai delegacijos susitikimas vyksta ne 

Europos Sąjungoje. 

 

 

15 straipsnis 

Bendri pareiškimai ir ryšiai su spauda 

 

1) Nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų pirmininkas vienintelis gali dalyvauti spaudos 

konferencijose, skelbti pranešimus spaudai apie delegacijos veiklą arba pasirašyti dvišalius 

pareiškimus su delegacijos partnerės pirmininku. Šie pareiškimai negali prieštarauti Parlamento 

priimtose rezoliucijose išreikštai nuomonei. 

 

2) Jungtiniai parlamentiniai komitetai ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetai gali teikti 

rekomendacijas pagal Darbo tvarkos taisyklių 214 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą. 

 

3) Bendraudami su trečiosiomis šalimis ir spauda, delegacijų pirmininkai yra įgalioti kalbėti tik 

atitinkamos delegacijos, o ne Parlamento vardu. 

 

 

16 straipsnis 

Delegacijų pirmininkams suteikiami įgaliojimai rimtų, nenumatytų ir neišvengiamų 

įvykių metu 

 

Įvykus rimtiems, nenumatytiems ir neišvengiamiems įvykiams, atitinkamų delegacijų pirmininkai 

(arba jų atstovai) yra įgalioti imtis visų priemonių, būtinų delegacijos ir pagal 13 straipsnį ją 

lydinčių asmenų saugumui uţtikrinti, ir, jei būtina, pasirūpinti, kad jie kaip įmanoma greičiau būtų 
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grąţinti namo, o tai reiškia, kad pirmininkai arba jų atstovai nedelsdami susisiekia su Parlamento 

generalinio sekretoriato kompetentingomis tarnybomis. 

 

 

DELEGACIJŲ TREČIOSIOSE ŠALYSE SAUGUMAS 

 

 

17 straipsnis 

Parlamento delegacijų trečiosiose šalyse saugumą reglamentuojantys principai 

 

Su delegacijų trečiosiose šalyse saugumu susijusios priemonės turi atitikti šiuos principus: 

 

a) delegacijos ir ją lydinčių asmenų, nurodytų 13 straipsnyje, saugumo uţtikrinti turi būti teikiama 

pirmenybė visais etapais, t. y. planuojant misiją, prašant Pirmininkų sueigos leidimo, per pačią 

misiją ir delegacijai grįţus iš misijos; 

 

b) kai delegacijai suteikiamas leidimas vykti į misiją, delegacijos pirmininkas, padedamas 

sekretoriato, imasi visų būtinų priemonių, kad būtų uţtikrintas delegacijos ir pagal 13 straipsnį ją 

lydinčių asmenų saugumas. Visa atsakomybė tenka institucijai. 

 

Šiuo tikslu prie šių įgyvendinimo nuostatų pridedamas IV priedas – protokolas dėl ekstremaliųjų 

situacijų tarnybinėse kelionėse ne į tris darbo vietas, kuriame nustatoma tvarka, kurios privalu 

laikytis prieš ir per misijas bei po jų. 

 

 

NUOLATINIŲ TARPPARLAMENTINIŲ DELEGACIJŲ RYŠIAI SU KITAIS 

PARLAMENTO ORGANAIS 

 

 

18 straipsnis 

Pirmininkų pareigos po tarpparlamentinių susitikimų 

 

1) Delegacijų pirmininkai paprastai per mėnesį nuo tarpparlamentinio susitikimo nusiunčia 

Uţsienio reikalų, Vystymosi ir kitų susijusių komitetų arba pakomitečių pirmininkams susitikimo 

rezultatų ataskaitą ir, jei reikia, šiems komitetams papildomai pateikia ţodinę ataskaitą. Į šias 

ataskaitas gali būti įtraukti pasiūlymai dėl, delegacijos nuomone, tinkamų tolesnių veiksmų. 

 

2) Pirmininkų sueigos kvietimu delegacijų pirmininkai gali padaryti pareiškimą apie 

tarpparlamentinio susitikimo rezultatus per plenarinį posėdį. 

 

 

19 straipsnis 

Parlamento komitetų ir nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų bendradarbiavimas 

 

1) Kai rengiamasi tarpparlamentiniam susitikimui arba misijai, komitetų pirmininkai, gavę prašymą, 

atitinkamų delegacijų pirmininkams laišku nusiunčia politines pozicijas, nurodytas 5 straipsnyje. 

 

2) Delegacijų pirmininkai paprastai per mėnesį nuo tarpparlamentinio susitikimo nusiunčia 

Uţsienio reikalų, Vystymosi ir kitų susijusių komitetų arba pakomitečių pirmininkams susitikimo 

rezultatų ataskaitą ir, jei reikia, šiems komitetams papildomai pateikia ţodinę ataskaitą. Į šias 
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ataskaitas gali būti įtraukti pasiūlymai dėl, delegacijos nuomone, tinkamų tolesnių veiksmų ir 

prireikus dėl indėlio į teisėkūros procesą. 

 

3) Pirmininkų sueigos kvietimu delegacijų pirmininkai gali padaryti pareiškimą apie 

tarpparlamentinio susitikimo rezultatus per plenarinį posėdį. 

 

4) Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedo I, II ir III dalių nuostatas Uţsienio reikalų 

komitetas ir Vystymosi komitetas koordinuoja nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų veiklą savo 

kompetencijos srityse, o Tarptautinės prekybos komitetas palaiko ryšius su atitinkamomis 

nuolatinėmis tarpparlamentinėmis delegacijomis ekonominiais ir prekybiniais ryšių su trečiosiomis 

šalimis aspektais. 

 

5) Itin rekomenduojama rengti bendrus Parlamento komitetų ir delegacijų susitikimus Parlamento 

darbo vietose siekiant: 

 

– sustiprinti bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas sąveikai teisėkūros ar politiniais 

klausimais uţtikrinti; 

– kuo geriau panaudoti delegacijų turimą bendrą ekspertinę informaciją apie trečiąsias šalis kartu 

su specialiąja ekspertine informacija komitetuose svarstomais horizontaliaisiais klausimais; 

– uţtikrinti, kad būtų veiksmingai naudojamas laikas ir kiti ištekliai. 

 

 

20 straipsnis 

Delegacijų pirmininkų sueiga 

 

1) Parlamento darbo tvarkos taisyklių 30 straipsnyje nurodyta Delegacijų pirmininkų sueiga 

reguliariai svarsto visus su tinkamu nuolatinių delegacijų darbu susijusius klausimus. 

 

2) Uţsienio reikalų, Vystymosi ir Tarptautinės prekybos komitetų pirmininkai automatiškai 

dalyvauja Delegacijų pirmininkų sueigos veikloje. 

 

3) Delegacijų pirmininkų sueiga rengia šešių mėnesių tarpparlamentinių susitikimų ir delegacijų 

daugiašalėse asamblėjose programos projektą, kuris turi atitikti 6 straipsnyje nurodytą misijų 

kalendorių ir 8 straipsnyje išdėstytus kriterijus, ir teikia jį iš pradţių tvirtinti Pirmininkų sueigai 

reikiamu laiku iki šešių mėnesinių laikotarpio, kuriam programa sudaryta, pradţios. 

 

 

KITOS DELEGACIJOS 

 

 

21 straipsnis 

Ad hoc delegacijos 

 

1) Reaguodama į nenumatytą ypatingos politinės ar norminės svarbos įvykį, Pirmininkų sueiga 

tinkamai pagrįstu frakcijos, Uţsienio reikalų, Vystymosi arba Tarptautinės prekybos komitetų 

pasiūlymu gali suteikti leidimą siųsti ad hoc delegaciją, nustačiusi jos tikslus, įgaliojimus, 

rezultatus, kurių tikimasi, ir laikotarpį, kuriam ji sudaroma. Paprastai ad hoc delegacijas sudaro ne 

daugiau kaip septyni nariai, kartu su nariais pagal 12 straipsnio 3 dalį paskirti frakcijų pagal 

rotacinę V. d'Hondto vietų paskirstymo sistemą, kuri taip pat taikoma ir nepriklausomiems nariams. 

Ypatingomis aplinkybėmis ir esant svarioms politinėms prieţastims, Pirmininkų sueiga gali suteikti 
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leidimą siųsti ad hoc delegaciją, sudarytą iš daugiau arba maţiau kaip septynių narių. Prireikus prieš 

išvykdamos ad hoc delegacijos išsirenka savo pirmininką. 

 

Jei ad hoc delegacijos įgaliojimai susiję su šalimi ar regionu, uţ kurią (-į) atsakinga viena ar kita 

nuolatinė delegacija, ad hoc delegacijos nariai, kiek įmanoma, prireikus atrenkami iš šių delegacijų 

arba susijusių komitetų narių. 

 

Ad hoc delegacijų nariu gali būti ir atitinkamos nuolatinės delegacijos pirmininkas. Jei Parlamento 

komitetas paskyrė atitinkamos šalies arba temos pranešėją, šis taip pat įtraukiamas į ad hoc 

delegacijos sudėtį. Jei šis pirmininkas (arba pranešėjas) priklauso frakcijai, kuri negavo vietų ad hoc 

delegacijoje pagal V. d'Hondto vietų paskirstymo sistemą, šios frakcijos prašymu atitinkamas vietų 

skaičius automatiškai pridedamas ir vėliau įtraukiamas į V. d'Hondto sistemą. Šias vietas 

automatiškai prideda koordinuojančioji frakcija, ir tam nereikia papildomo Pirmininkų sueigos 

sprendimo. 

 

Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedo I, II ir III dalių nuostatas Uţsienio reikalų 

komitetas ir Vystymosi komitetas koordinuoja ad hoc delegacijų veiklą savo kompetencijos srityse, 

o Tarptautinės prekybos komitetas palaiko ryšius su atitinkamomis ad hoc delegacijomis 

ekonominiais ir prekybiniais ryšių su trečiosiomis šalimis aspektais. 

 

2) Parlamento komitetai taip pat gali Pirmininkų sueigai pateikti tinkamai pagrįstus prašymus 

leisti siųsti ad hoc delegacijas į: 

– tarptautines konferencijas; 

– tarptautines organizacijas, uţ kurias jie atsakingi pagal Darbo tvarkos taisyklių VI priedą; 

– trečiąsias šalis siekiant susitikti su analogiškais organais, kurie specializuojasi tam tikrais 

klausimais, susijusiais su įgyvendinama teisėkūros ar kontrolės darbotvarke, jeigu tokios 

delegacijos: 

– sprendţia klausimus, priklausančius atitinkamo komiteto kompetencijai;  

– turi didelės reikšmės atitinkamos srities ES politikos ar teisėkūros raidai ateityje;  

– sudaro sąlygas nariams visapusiškai dalyvauti programoje, atsiţvelgiant į galiojančias 

institucines taisykles; 

– sudarytos iš atitinkamo komiteto narių. 

 

3) Pagal analogiją taikomi 9 ir 11 straipsniai, 12 straipsnio 1 ir 2 dalys, 13 ir 14 straipsniai, 

15 straipsnio 1 ir 3 dalys, 16 ir 17 straipsniai. 

 

4) Baigus ad hoc misiją, pirmininkas raštu pateikia ataskaitą Pirmininkų sueigai ir atitinkamam (-

iems) komitetui (-ams) ir prireikus joje paaiškina, kaip pavyko įgyvendinti misijos tikslus, ir, jei 

būtina, atitinkamam (-iems) komitetui (-ams) pateikia ataskaitą ţodţiu. 

 

 
 

 

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

22 straipsnis 

Vertimas žodžiu ir raštu 

 

1) Delegacijų susitikimams taikomos 2014 m. birţelio 16 d. Biuro patvirtinto Daugiakalbystės 

kodekso nuostatos. 
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2) Pagal šias įgyvendinimo nuostatas narystės ES siekiančių šalių kalbos laikomos oficialiosiomis 

Europos Sąjungos kalbomis. 

 

3) Dokumentai verčiami į ne daugiau kaip tris oficialiąsias kalbas, kurias pasirenka atitinkama 

delegacija. 

 

4) Parlamento pirmininkas gali paprašyti nukrypti nuo šių nuostatų. Pirmininko sprendimas yra 

galutinis. 

 

 

23 straipsnis 

Kelionė ir išlaidos 

 

Nariai turi teisę keliauti lėktuvu verslo klase ir jų kelionės išlaidos kompensuojamos pateikus 

lėktuvo bilietą. Kitų išlaidų kompensavimui ir dienpinigiams mutatis mutandis taikoma sistema, 

kuri yra taikoma komandiruotėms į plenarines sesijas. 

 

 

24 straipsnis 

Statistika 

 

Kad Pirmininkų sueiga galėtų veiksmingai stebėti ir vertinti delegacijų veiklą, atitinkamos 

Parlamento generalinio sekretoriato tarnybos iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikia ataskaitą su 

statistiniais duomenimis apie Parlamento narių veiklą kelionių, į kurias buvo leista vykti pagal šias 

įgyvendinimo nuostatas ankstesniais kalendoriniais metais, metu. Šie duomenys, be frakcijų 

pateiktų konkrečių prašymų, apima misijų skaičių ir rūšį, kiekvienoje misijoje dalyvaujančių narių 

skaičių ir kiekvienos misijos narių sudėtį pagal frakcijas. 

 

 

25 straipsnis 

Ankstesnių nuostatų panaikinimas. Įsigaliojimas 

 

1) Šis sprendimas pakeičia 2006 m. rugsėjo 21 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl delegacijų 

darbą reglamentuojančių įgyvendinimo nuostatų su pakeitimais. 

 

2) Šis sprendimas su paskutiniais pakeitimais įsigalioja jo priėmimo dieną, išskyrus 10 straipsnio 

pakeitimus, kurie įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. 
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I PRIEDAS 

 

Nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų ir jų narių skaičiaus sąrašas
3
 

 

a) Europa, Vakarų Balkanai ir Turkija 
Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame 

parlamentiniame komitete: 13 narių; 

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: 25 nariai; 

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame 

komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete: 

17 narių; 

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 15 narių; 

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 14 narių; 

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 

14 narių; 

Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu: 13 narių
4
; 

 

b) Rusija ir Rytų partnerystės šalys 
Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: 31 narys; 

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete: 16
5
 narių; 

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete: 14
6
 narių; 

Delegacija ryšiams su Baltarusija: 12 narių; 

Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidţano parlamentinio bendradarbiavimo 

komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete: 18
7
 narių; 

 

c) Magribas, Mašrekas, Izraelis ir Palestina 

Delegacijos ryšiams su: 

– Izraeliu: 18 narių; 

– Palestina: 18 narių
8
; 

– Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga: 18 narių; 

– Mašreko šalimis: 18 narių; 

 

d) Arabijos pusiasalis, Irakas ir Iranas 

Delegacijos ryšiams su: 

– Arabijos pusiasaliu: 15 narių; 

– Iraku: 8 nariai; 

– Iranu: 12 narių; 

                                                 
3
 2014 m. liepos 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų narių skaičiaus 

(P8_TA(2014)0005). 
4
 Šiai delegacijai pavesta parlamentiniu lygiu palaikyti politinį dialogą tarp ES ir Bosnijos ir Hercegovinos, laikantis 

panašiais atvejais regione taikyta ankstesne praktika (2015 m. liepos 2 d. Pirmininkų sueigos sprendimas, priimtas 

2015 m. birželio 1 d. įsigaliojus ES ir Bosnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimui). 
5
 Pavadinimas atnaujinta pasirašius ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą (OL L 161, 2014 5 29, p. 3), kuris iš dalies 

laikinai įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d. ir kuriuo buvo pakeistas ES ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo 

susitarimas. 
6
 Pavadinimas atnaujinta pasirašius ES ir Moldovos asociacijos susitarimą (OL L 260, 2014 8 30, p. 4), kuris laikinai 

įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir kuriuo buvo pakeistas ES ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. 
7
 Pavadinimas atnaujintas pasirašius ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą (OL L 261, 2014 8 30, p. 4), kuris laikinai iš 

dalies įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir kuriuo buvo pakeistas ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo 

susitarimas. Delegacija ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete – tai speciali vadinamoji neutrali 

delegacija, įeinanti į esamos delegacijos sudėtį (2015 m. sausio 8 d. Pirmininkų sueigos sprendimas). 
8
 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinės delegacijos pervadinimo 

(P8_TA(2015)0297). 
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e) Šiaurės ir Pietų Amerika 

Delegacijos ryšiams su: 

 – Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: 58 nariai; 

 – Kanada: 16 narių; 

 – Brazilijos Federacine Respublika: 14 narių; 

 – Centrinės Amerikos šalimis: 15 narių; 

 – Andų bendrijos šalimis: 12 narių; 

 – MERCOSUR: 19 narių; 

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: 14 narių; 

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: 15 narių; 

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete: 15 narių; 

 

f) Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys 

Delegacijos ryšiams su: 

 – Japonija: 24 nariai; 

 – Kinijos Liaudies Respublika: 37 nariai; 

 – Indija: 24 nariai; 

 – Afganistanu: 8 nariai; 

 – Pietų Azijos šalimis: 15 narių; 

– Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): 26 nariai; 

 – Korėjos pusiasaliu: 12 narių; 

 – Australija ir Naująja Zelandija: 12 narių; 

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadţikistano 

parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija: 

19 narių; 

 

g) Afrika 

Delegacijos ryšiams su: 

 – Pietų Afrika: 16 narių; 

 – Panafrikos Parlamentu: 12 narių; 

 

h) Daugiašalės asamblėjos 

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: 78 nariai; 

Delegacija Vidurţemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: 49 nariai; 

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje: 75 nariai; 

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje: 60 narių; 

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja: 10 narių. 
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II PRIEDAS 

 

Jungtinio parlamentinio komiteto pavyzdys 

 

Susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos 

asociaciją. Baigiamasis aktas 

 

Oficialusis leidinys L 352, 2002 12 30, p. 3–1450 

 

9 straipsnis 

Asociacijos parlamentinis komitetas 

1. Šis Susitarimas įsteigia Asociacijos parlamentinį komitetą. Tai yra Europos 

Parlamento ir Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) narių 

forumas, kur jie susitinka ir dalijasi nuomonėmis. Savo posėdţių reguliarumą 

nustato pats komitetas. 

2. Asociacijos parlamentinį komitetą sudaro, viena vertus, Europos Parlamento nariai 

ir, kita vertus, Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) nariai. 

3. Asociacijos parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles. 

4. Asociacijos parlamentiniam komitetui pirmininkauja paeiliui Europos Parlamento 

atstovas ir Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) atstovas, 

laikydamiesi nuostatų, kurios turi būti apibrėţtos jo darbo tvarkos taisyklėse. 

5. Asociacijos parlamentinis komitetas gali kreiptis į Asociacijos tarybą, kad ši 

pateiktų reikiamą informaciją apie šio Susitarimo įgyvendinimą, o Asociacijos 

taryba pateikia Komitetui reikalaujamą informaciją. 

6. Asociacijos parlamentinis komitetas yra informuojamas apie Asociacijos tarybos 

sprendimus ir rekomendacijas. 

7. Asociacijos parlamentinis komitetas gali teikti Asociacijos tarybai rekomendacijas. 
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III PRIEDAS 

 

Parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavyzdys 

 

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos Bendrijų bei jų valstybių 

narių ir Rusijos Federacijos partnerystę. 1 protokolas dėl anglių ir plieno kontaktinės grupės 

sudarymo. 2 protokolas dėl abipusės administracinės pagalbos siekiant tinkamai taikyti 

muitinės teisės aktus. Baigiamasis aktas. Pasikeitimas laiškais. Pasirašymo protokolas 

 

Oficialusis leidinys L 327, 1997 11 28, p. 3–69 

 

95 straipsnis 

Įsteigiamas Parlamentinis bendradarbiavimo komitetas. Savo posėdţių reguliarumą 

nustato pats komitetas. 

96 straipsnis 

1. Parlamentinį bendradarbiavimo komitetą sudaro Europos Parlamento nariai ir 

Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo nariai. 

2. Parlamentinis bendradarbiavimo komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles. 

3. Parlamentiniam bendradarbiavimo komitetui pagal jo darbo tvarkos taisyklių 

nuostatas paeiliui pirmininkauja Europos Parlamento narys ir Rusijos Federacijos 

Federalinio Susirinkimo narys. 

 

97 straipsnis 

Parlamentinis bendradarbiavimo komitetas gali prašyti, kad Bendradarbiavimo taryba 

pateiktų atitinkamą informaciją apie šio Susitarimo įgyvendinimą, o ši prašomą 

informaciją pateikia komitetui. 

Parlamentiniam bendradarbiavimo komitetui pranešama apie Bendradarbiavimo 

tarybos rekomendacijas. 

Parlamentinis bendradarbiavimo komitetas gali teikti rekomendacijas 

Bendradarbiavimo tarybai. 
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IV PRIEDAS 

 

 

PROTOKOLAS DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ TARNYBINĖSE KELIONĖSE NE Į 

TRIS DARBO VIETAS
9
 

 

 

 

1 straipsnis. Protokolo taikymo sritis 

 

Šis protokolas taikomas visoms ekstremaliosioms situacijoms, kurios susidaro: 

 

a) per tarnybines keliones, numatytas Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 

10 straipsnio 1 dalies a punkte, 2 ir 2a dalyse, kai vykstama ne į tris darbo vietas ir kai 

leidimą suteikė Parlamento pirmininkas, Pirmininkų sueiga ir (arba) Biuras; 
 

b) per Europos Parlamento frakcijų tarnybines keliones, jei to prašo atitinkama frakcija. 

 

2 straipsnis. Ekstremaliųjų situacijų, kurioms taikomas šis protokolas, aprašymas 

 

Ekstremaliąja situacija laikoma padėtis, kai asmens saugumui arba fizinei sveikatai kyla pavojus ir 

kai būtina imtis skubių veiksmų. Tokios situacijos gali susidaryti dėl:  

 

– karo veiksmų, teroro aktų ar nusikalstamos veikos, taip pat dėl kitos priešiškos veiklos; 

– gaivalinių nelaimių; 

– nelaimingų atsitikimų, kai suţalojamas asmuo arba padaroma materialinės ţalos; 

– rimtų sveikatos problemų, kai būtina skubi medicinos pagalba ir (arba) skubus 

hospitalizavimas. 

 

3 straipsnis. Krizių valdymo komandos sudarymas 

 

Uţ 2 straipsnyje apibrėţtų ekstremaliųjų situacijų valdymą atsakinga generalinio sekretoriaus šiuo 

tikslu sudaryta krizių valdymo komanda. Komandą visų pirma sudaro tarnybų, kurių uţdavinys – 

imtis būtinų veiksmų, atsiţvelgiant į ekstremaliosios situacijos pobūdį, atstovai; ji pradeda veikti 

automatiškai, kai susidaro ekstremalioji situacija, kad suteiktų pagalbą ir, jei reikia, grąţintų namo 

atitinkamus asmenis. 

 

4 straipsnis. Asmenų, vykstančių į tarnybines keliones, sąrašo parengimas ir paskelbimas 

 

1) Duomenys apie 1 straipsnyje nurodytas tarnybines keliones, į kurias vykti buvo suteiktas 

kompetentingo organo leidimas, ir paskirtų dalyvių sąrašas saugomi centrinėje duomenų bazėje, 

kuri reguliariai atnaujinama siekiant, kad būtų įtraukti visi įvykę pasikeitimai. 

 

2) Kai Parlamento nariai į tarnybinę kelionę, nurodytą 1 straipsnyje, vyksta nelydimi institucijos 

pareigūnų ar kitų darbuotojų, atsakingos administracinės tarnybos uţtikrina, kad šie asmenys būtų 

įtraukti į minėtąjį sąrašą ir kad jiems būtų suteikta informacija, kaip paskambinti skubios pagalbos 

telefonu. 

                                                 
9
 Pagal analogiją taikoma ir Parlamento narių kelionėms, į kurias vykti atitinkamas AKR ir ES jungtinės parlamentinės 

asamblėjos organas suteikė leidimus remdamasis šiomis taisyklėmis. 
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3) Generalinis sekretorius paskiria tarnybą, atsakingą uţ minėtosios centralizuotos duomenų bazės 

atnaujinimą. 

 

5 straipsnis. Informuotumo apie ekstremaliąsias situacijas didinimas 

 

1) Nuolat organizuojami informuotumo apie ekstremaliąsias situacijas didinimo seminarai siekiant 

pagerinti pasirengimą misijai saugumo aspektu ir suformuoti pareigūnų bei kitų tarnautojų įgūdţius 

numatyti krizines situacijas, jas įvertinti ir valdyti. 

2) Šios rūšies mokymai privalomi tarnybų, atsakingų uţ kelionių organizavimą, darbuotojams ir 

Parlamento narius lydintiems darbuotojams. Specialūs mokymai rengiami tuo atveju, kai ruošiamasi 

kelionėms į šalis, kurios laikomos didelės rizikos šalimis. 

3) Į keliones vykstantys Parlamento nariai kviečiami dalyvauti minėtuose informuotumo didinimo 

seminaruose. Parlamento nariams (visų pirma delegacijų pirmininkams ir Parlamento nariams, kurie 

vadovauja delegacijoms) taip pat gali būti rengiami specialūs instruktaţai. 

 

6 straipsnis. Prašymai suteikti leidimą 

 

1) Išorės politikos generalinis direktoratas parengia šalių saugumo vertinimą, susijusį su visomis 

tarnybinėmis kelionėmis į šalis, nepriklausančias Europos Sąjungai. 

 

2) Su bet kuriuo kompetentingoms tarnyboms pateiktu prašymu leisti vykti nariams ir darbuotojams 

į tarnybinę kelionę į šalį (-is), kuri (-ios) gali būti laikoma (-os) didelės rizikos regionais, privalo 

būti pateiktas numatomos rizikos vertinimas. Ši tvarka taikoma į tarpparlamentinių delegacijų ir 

Parlamento komitetų delegacijų metines veiklos programas įtrauktoms misijoms ir misijoms, į 

kurias vykti būtinas specialus arba ad hoc leidimas. 

 

7 straipsnis. Rizikos vertinimo bylos parengimas 

 

Prieš išvykstant į bet kurią Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, generalinis direktoratas, politinio 

organo ar frakcijos sekretoriatas, atsakingas uţ visos misijos rengimą (toliau – kompetentingas 

administracinis organas), uţtikrina, kad: 

 

1) būtų parengta rizikos vertinimo byla, kurioje būtų įvardyti tos (tų) vietovės (-ių), į kurią (-

ias) ketinama vykti, politiniai, su nusikalstamumu susiję pavojai ir (ar) gamtos pavojai, 

įskaitant: 

 

 bendrą atitinkamos šalies (-ių) rizikos analizę, parengtą naudojant įvairius, visų 

pirma ES institucijų ir (arba) tarptautinių organizacijų, informacijos šaltinius; 

 konkrečią ir išsamią vietovės (-ių), į kurią (-ias) ketinama vykti, padėties analizę, 

parengtą naudojant ES institucijų ir (arba) tarptautinių organizacijų vietos atstovų ir 

atitinkamos (-ų) šalies (-ių) vietos, regioninės ar nacionalinės valdţios institucijų 

pateiktą informaciją; 

 

2) jei reikia, rizikos vertinimo byla gali būti papildyta specialia, įskaitant konfidencialią, 

informacija, surinkta Parlamento Apsaugos direktorato, bei šio direktorato nuomonėmis 

dėl galimų saugumo priemonių; 

 

3) į rizikos vertinimo bylą įtraukiamos Medicinos tarnybos parengtos sveikatos 

rekomendacijos, jei to reikia pagal esamą situaciją; 
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4) byloje taip pat turi būti prašymas suteikti leidimą, kaip nustatyta 6 straipsnyje, pateiktas 

tarnybai, įgaliotai teikti leidimus vykti į suplanuotas tarnybines keliones į didelės rizikos 

šalis. 

 

8 straipsnis. Veiksmų arba nenumatytų atvejų bylos parengimas 

 

Kompetentingas administracinis organas, planuodamas tarnybinę kelionę, privalo parengti 

bylą, į kurią įtraukia visą svarbią informaciją, susijusią su pasirengimu misijai ir dalyviais, 

t. y.: 

 

 išsamią kelionės programą, nurodant vietas, kuriose dalyviai apsistos, ir jų 

kontaktinius duomenis; 

 visų numatytų dalyvių sąrašą; 

 išsamią informaciją apie dalyvius: pasų (tapatybės kortelių), įtrauktų į jau 

veikiančias Parlamento duomenų bazes arba į būsimas saugias duomenų bazes, 

skenuotas kopijas, maršrutus, mobiliųjų telefonų numerius, asmenų, su kuriais būtų 

susisiekiama nelaimės atveju, duomenis. Parengiamas kiekvieno dalyvio 

konfidencialus duomenų lapas, kuriame pateikiama visa svarbi informacija, kurios gali 

prireikti įvykus su sveikata ar hospitalizavimu susijusiam atvejui (šis konfidencialus 

duomenų lapas saugomas pagal Europos Parlamente galiojančias asmens duomenų ir 

privatumo apsaugos nuostatas). Dalyviai prisiima atsakomybę, jei jie atsisako pateikti 

šią informaciją arba jos nepateikia, arba jei pateikta informacija yra neišsami arba 

netiksli; 

 Europos Parlamento ir Komisijos informacijos biurų ES valstybėse narėse 

kontaktinius duomenis (nurodomi asmenys, su kuriais galima susisiekti); 

 Europos Sąjungos atstovybių šalyse uţ Europos Sąjungos ribų, į kurias ketinama 

vykti, kontaktiniai duomenys (nurodomi asmenys, su kuriais galima susisiekti); 

 ES valstybių narių ambasadų ir konsulinių skyrių šalyse, į kurias ketinama vykti, 

kontaktiniai duomenys. 

 

9 straipsnis. Informacijos perdavimas 

 

1) Šie dokumentai perduodami generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki 

numatyto išvykimo, o skubiais atvejais – kiek galima anksčiau po to, kai suteikiamas leidimas, 

atsiţvelgiant į pakeitimus, kurie gali būti padaryti paskutinę minutę. Perdavus šiuos dokumentus, 

juose esanti informacija atnaujinama atsiţvelgiant į įvykusius pasikeitimus. 

2) Kompetentingas administracinis organas nedelsdamas praneša generaliniam sekretoriui apie bet 

kurio įvykio, dėl kurio gali reikėti pakeisti jau atliktą rizikos vertinimą, įskaitant kelionės ir misijos 

metu, detales. 

 

 

10 straipsnis. Būtina įranga 

 

Misijos vykdymo vietoje tarnybinę kelionę organizuojančio organo sekretoriatas turi: 

 

 telefoną ir IT įrangą, leidţiančią bet kuriuo metu susisiekti su Europos Parlamento 

generaliniu sekretoriatu, visų pirma su generalinio sekretoriaus sudaryta krizių valdymo 

komanda. 
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11 straipsnis. Tvarka, kurios privalo laikytis pareigūnai ir kiti vietoje tarnybinę kelionę 

organizuojantys darbuotojai susidarius ekstremaliajai situacijai 

 

Susidarius ekstremaliajai situacijai, pareigūnai ir kiti vietoje tarnybinę kelionę organizuojantys 

darbuotojai: 

 

1) siekdami išsaugoti asmenų sveikatą ir uţtikrinti saugumą, priţiūrimi parlamentinės delegacijos 

pirmininko arba delegacijai vadovaujančio nario, imasi neatidėliotinų skubių priemonių atsiţvelgdami 

į konkrečią situaciją ir jos aplinkybes bei į vietą, kurioje susidarė ekstremalioji situacija. Visų pirma, 

jei tai būtina atsiţvelgiant į esamas aplinkybes, šie asmenys kreipiasi pagalbos į atitinkamos šalies 

nacionalines institucijas, Europos Sąjungos atstovybę ir (arba) valstybių narių ambasadas ir 

konsulinius skyrius; 

2) kiek įmanoma greičiau susisiekia su Europos Parlamento generaliniame sekretoriate sukurta krizės 

valdymo komanda pasitelkdami visą parą veikiančią šiuo tikslu įrengtą skubios pagalbos telefono 

liniją, naudodami turimas komunikacijos priemones arba išsiųsdami el. laišką ar faksą nurodytu 

adresu ar numeriu; 

3) veikia pagal generalinio sekretoriaus sudarytos krizės valdymo komandos pateiktus nurodymus ir 

patarimus (protokolo 3 straipsnis). 

 

 

12 straipsnis. Institucijos parama 

 

Institucija prisiima atsakomybę uţ bet kurį sprendimą (logistinį, finansinį ar susijusį su asmens 

sveikata ar saugumu), kuriuo siekiama apsaugoti delegacijos dalyvių fizinį neliečiamumą ir kurį 

priėmė pareigūnas, atsakingas uţ koordinavimą vietoje, kol susisiekiama su krizės valdymo komanda. 

 

Imdamasis šių veiksmų atsakingas pareigūnas elgiasi itin apdairiai, išmintingai ir atsakingai 

atsiţvelgdamas į ekstremaliosios situacijos aplinkybes. 

 

 

13 straipsnis. Ataskaitos dėl ekstremaliosios situacijos parengimas 

 

Susidarius ekstremaliajai situacijai, krizės valdymo komanda nuolat informuoja Generalinio 

sekretoriaus kabinetą apie esamą padėtį ir parengia ekstremaliosios situacijos ataskaitą, kad 

generalinis sekretorius galėtų perduoti šią informaciją atitinkamiems politiniams organams. 

 

 

14 straipsnis Protokolo persvarstymas 

 

Šis protokolas, jei reikia, persvarstomas praėjus 12 mėnesių po jo įsigaliojimo siekiant padaryti 

pakeitimus, kurie būtini atsiţvelgiant į susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo patirtį. 


