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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių peržiūros
(2010/2118(ACI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gegužės 26 d. sprendimą dėl pamatinio susitarimo dėl 
Europos Parlamento ir Komisijos santykių peržiūrėjimo1 ir į savo 2010 m. vasario 9 d. 
rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo, 
galiosiančio kitą teisėkūros kadenciją2,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2009 m. lapkričio 26 d. ir 2010 m. liepos 1 d. 
sprendimus,

– atsižvelgdamas į peržiūrėto pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių projektą (toliau – susitarimas),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 3 dalį, 127 straipsnį ir VII priedo 
XVIII dalies 4 dalį,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su 
peržiūrėtu pagrindų susitarimu dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių 
(2010/0000(REG))3,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi Sutartyse pirmą kartą numatytas specialus tarpinstitucinių susitarimų teisinis 
pagrindas,

B. kadangi pagal Lisabonos sutartį Parlamentui ir Komisijai suteikta naujų įgaliojimų ir 
numatyta nauja tarpinstitucinė pusiausvyra, kuri turėtų būti atspindėta susitarime,

C. kadangi Lisabonos sutartimi dar labiau įtvirtinama demokratija ES ir Sąjungos piliečiams 
(iš esmės per Parlamentą) suteikiama daugiau Komisijos veiklos priežiūros galių,

D. kadangi pagal Lisabonos sutartį Parlamentas ir Taryba lygiomis teisėmis dalyvauja 
įprastoje teisėkūros procedūroje ir sprendžiant biudžeto klausimus, be to, Parlamentui 
suteikiamas didesnis vaidmuo vykdant ES išorės politiką, išskyrus bendrą užsienio ir 
saugumo politiką,

E. kadangi naujuoju susitarimu atsižvelgiama į šiuos pokyčius, net jei būtina pateikti kai 
kurių paaiškinimų, nurodytų toliau,

                                               
1 OL C 171E, 2006 5 18, p. 123.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0009.
3 Priimti tekstai, P7_TA(....).....
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1. mano, kad peržiūrėtas susitarimas yra svarbus persilaužimas Parlamentui 
bendradarbiaujant su Komisija;

2. primena valdžios galių atskyrimo doktrinos požiūriu tradicinius parlamentų įgaliojimus, 
kurie, visapusiškai atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, sudarys susitarimo pagrindą: 
teisėkūros kompetenciją, parlamento atliekamos vykdomosios valdžios priežiūros 
įgaliojimus (taip pat ir tarptautinių santykių aspektu), pareigą teikti informaciją ir 
vykdomosios valdžios dalyvavimą parlamento darbe;

3. ypač džiaugiasi, kad naujajame susitarime numatytos šios naujovės:

3.1. teisėkūros procedūra ir planavimas – tarpusavio bendradarbiavimas

a) peržiūrėtos nuostatos dėl Komisijos darbo programos ir ES programų sudarymo, 
didinant Parlamento dalyvavimą (27, 30, 41c (nauja) dalys ir peržiūrėtas 
4 priedas),

b) visų naujosios Komisijos kadencijos pradžioje nebaigtų svarstyti pasiūlymų 
peržiūra, tinkamai atsižvelgiant į Parlamento išreikštą nuomonę (32 dalis),

c) srityse, kuriose Parlamentas paprastai dalyvauja teisėkūros procese, Komisija 
tinkamai pagrįstais atvejais bei pasikonsultavusi su Parlamentu priima tik 
privalomos teisinės galios neturinčius aktus (36b dalis (nauja)),

d) Komisijos prisiimtas įsipareigojimas kuo greičiau suderinti Bendrijos acquis su 
naująja deleguotų teisės aktų priėmimo tvarka (41a dalis (nauja)),

e) Komisijos įsipareigojimas pranešti apie konkrečius tolesnius veiksmus, 
susijusius su bet kokiu pagal SESV 225 straipsnį Parlamento iniciatyva pateiktu 
prašymu parengti pasiūlymą dėl teisės akto,

3.2. parlamentinė priežiūra

f) išsamios nuostatos dėl Komisijos pirmininko ir pačios Komisijos rinkimų bei jos 
sudėties, galimų pakeitimų ir pareigų perskirstymo,

g) naujos Komisijos narių dalyvavimo rinkimų kampanijose taisyklės (2b dalis 
(nauja)),

h) Komisijos įsipareigojimas prašyti Parlamento pareikšti nuomonę, kai ji ketina 
keisti Komisijos narių elgesio kodeksą,

i) kandidatų į reguliavimo agentūrų vykdomuosius direktorius įsipareigojimas 
atvykti į atsakingo Parlamento komiteto klausymą (26 dalis (nauja)),

3.3. ES tarptautinių santykių tarpinstitucinis aspektas

j) išsamios nuostatos dėl didesnio Parlamento vaidmens vedant tarptautines 
derybas, įskaitant Komisijos įsipareigojimą perduoti su šiomis derybomis 
susijusius konfidencialius dokumentus taikant tinkamas procedūras ir apsaugos 
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priemones (19–21b (nauja) dalys ir 3 priedas (naujas)),

3.4. pareiga teikti informaciją

k) Komisija pripažįsta Sutartyse numatytus atitinkamus Parlamento ir Tarybos 
vaidmenis, t. y. taiko pagrindinį vienodo požiūrio į Parlamentą ir Tarybą 
principą, ypač galimybės patekti į posėdžius ir dokumentų bei kitos informacijos 
perdavimo atžvilgiu, visų pirma, teisėkūros ir biudžeto srityse (8 dalis),

l) nustatyta, kad Komisijos pirmininkas reguliariai bendraus su Europos 
Parlamento pirmininku pagrindiniais horizontaliaisiais klausimais ir pagrindinių 
teisėkūros pasiūlymų klausimais (10 dalis),

m) informacijos, susijusios su Komisijos susitikimais su nacionaliniais ekspertais ir 
ES teisės aktų bei privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų rengimu bei 
įgyvendinimu, perdavimo Parlamentui išsamios nuostatos (13a dalis (nauja) ir 1 
priedas (naujas)),

n) nuostatos dėl bendradarbiavimo ryšių su nacionaliniais parlamentais klausimais 
(15a dalis (nauja)),

o) išsamios nuostatos dėl Parlamento galimybės susipažinti su konfidencialia 
informacija, įskaitant įslaptintus dokumentus (peržiūrėtas 2 priedas),

p) ragina savo kompetentingas institucijas prašyti Komisijos pareikšti savo 
nuomonę, kai Parlamentas siūlo pataisyti savo Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, 
susijusias su santykių su Komisija reglamentavimu,

3.5. Komisijos dalyvavimas Parlamento darbe

q) Komisijos įsipareigojimas teikti pirmenybę dalyvavimui (jei prašoma) 
plenariniuose posėdžiuose ar kitų Parlamento organų posėdžiuose (37 dalis),

r) vadovaujantis klausimų valandos, kurioje dalyvauja Komisijos pirmininkas, 
modeliu, numatyta nauja klausimų valandos, kurioje dalyvauja visi Komisijos 
nariai, rengimo tvarka (37a dalis (nauja)),

s) geresnės nuostatos dėl kalbėjimo laiko, kai laikomasi orientacinės žodžio 
suteikimo tvarkos,

t) kvietimas dalyvauti Pirmininkų sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos 
posėdžiuose (10 dalies 3 įtrauka),

4. mano, kad susitarimo 6 straipsnyje numatytą nuomonę turi perduoti Parlamento 
pirmininkas, po to, kai Pirmininkų sueiga priima sprendimą; mano, kad Pirmininkų sueiga 
prieš priimdama šį sprendimą turėtų prašyti Komitetų pirmininkų sueigos pareikšti 
nuomonę dėl Komisijos narių elgesio kodekso projekto nuostatų, susijusių su interesų 
konfliktu arba etišku elgesiu;

5. pažymi, kad visose tarptautinėse konferencijose Komisija turi suteikti Parlamento nariams 
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stebėtojų statusą ir numatyti jų dalyvavimą visuose susijusiuose susitikimuose, ypač 
koordinatorių posėdžiuose, kuriuose Komisija informuoja apie savo derybų poziciją; 
Komisija gali atsisakyti suteikti Parlamento nariams stebėtojų statusą tik išimties atvejais 
dėl teisinių, techninių ar diplomatinių galimybių trūkumo, tačiau Komisija turi iš anksto 
pranešti Parlamentui apie pastarąsias aplinkybes ir griežtai jas aiškinti;

6. pabrėžia, kad susitarimo 21 ir 21b (nauja) dalyse minima sąvoka „tarptautinės 
konferencijos“ turėtų būti aiškinama taip, kad ji apimtų ne tik daugiašalius susitarimus, 
bet ir ypatingos politinės svarbos dvišalius susitarimus (t. y. svarbius politinio 
bendradarbiavimo, prekybos ar žuvininkystės susitarimus), kuriems daugeliu atvejų 
Parlamentas turėtų duoti pritarimą;

7. mano, kad susitarimo naujoje 21a dalyje minimos institucijos, įsteigtos pagal daugiašalius 
tarptautinius susitarimus, turėtų apimti ir pagal dvišalius susitarimus įsteigtas institucijas, 
jei įvykdytos šioje dalyje numatytos sąlygos;

8. pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį Komisiją nedelsdama išsamiai informuoja Parlamentą, 
jei ji ketina laikinai taikyti tarptautinį susitarimą ar siūlo sustabdyti jo taikymą, ir 
atsižvelgia į Parlamento nuomonę prieš tai, kai Taryba priima sprendimą;

9. ragina Komisiją suteikti Parlamentui visą informaciją, susijusią su derybomis dėl 
tarptautinių susitarimų, įskaitant konfidencialią informaciją, numatytą susitarimo 2 priedo 
1.2.1 dalyje, vadovaujantis išsamiomis šio priedo nuostatomis; tai taikytina ir 
konfidencialiems dokumentams iš valstybių narių ar trečiųjų šalių, jei gautas dokumento 
rengėjo sutikimas;

10. mano, kad privalomos teisinės galios neturintys aktai pagal susitarimą turėtų apimti 
rekomendacijas, aiškinamuosius pranešimus, savanoriškus susitarimus ir papildomas 
priemones;

11. pritaria prie šio sprendimo pridedamam susitarimui;

12. nusprendžia pridėti susitarimą prie Darbo tvarkos taisyklių, pakeičiant XIV priedą, 
siekdamas palengvinti galimybę susipažinti ir užtikrinti skaidrumą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą susipažinti Tarybai, Komisijai ir 
valstybių narių parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kol nebuvo priimta Lisabonos sutartis ir SESV 295 straipsniu nustatytas naujas teisinis 
pagrindas, pagal Sutartis ES institucijos nebuvo vienareikšmiškai raginamos sudaryti 
tarptautinius susitarimus. Tarpinstituciniais susitarimais negalima keisti pirminės teisės 
sąlygų; tačiau dažnai šiais susitarimais pastarosios išaiškinamos. Peržiūrėto pagrindų 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių projektas, kurį Pirmininkų sueiga 
persiuntė Konstitucinių reikalų komitetui, kad susitarimas būtų patvirtintas per plenarinį 
posėdį, iš esmės yra penktasis tokio pobūdžio dviejų institucijų susitarimas. Juo griežtai 
atsižvelgiama į Lisabonos sutartimi įtvirtintą institucinę pusiausvyrą.

Naujasis susitarimas atspindi aiškią ir reikšmingą santykių su Komisija pažangą. Kaip ir visų 
kitų susitarimų atveju, galutinis tekstas yra dviejų šalių kompromisas; tačiau šis galutinis 
kompromisas yra suderinta nuomonė ir tinkamas bei nuoseklus Lisabonos sutarties 
įgyvendinimas. 

Atsižvelgiant į pagrindinius pranešime nurodytus parlamentinės architektūros ramsčius –
teisėkūros kompetenciją, parlamentino atliekamos vykdomosios valdžios priežiūros 
įgaliojimus (taip pat ir tarptautinių santykių aspektu), pareigą teikti informaciją ir 
vykdomosios valdžios dalyvavimą parlamento darbe – aiškinamosios dalies pastabos turėtų 
apsiriboti tik tais klausimais, kurie nebuvo paminėti pranešime. 

Kalbant apie teisėkūros procedūrą ir planavimą, pasakytina, kad turėtų būti pabrėžti du 
klausimai, kuriems nebuvo skirta aiškaus dėmesio. Pirma, tai – pakeitimai dėl geresnės 
teisėkūros ir pranešimas apie tai, kad bus peržiūrėtas tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros, kuris yra svarbiausia politinė pozicija. Antra, tai – naujos Komisijos atliekamo 
poveikio vertinimo procedūros taisyklės. Ši procedūra turi būti skaidri, atsižvelgiant į įvairius 
scenarijus, įskaitant galimybę nesiimti jokių veiksmų, ir paprastai Lisabonos sutartyje 
numatytu konsultavimosi su nacionaliniais parlamentais laikotarpiu su ja turi būti 
supažindintas atitinkamas parlamento komitetas.

Kalbant apie parlamentinę priežiūrą, paminėtina, kad svarbiausi klausimai išdėstyti 
pranešime. ES tarptautinių santykių tarpinstitucinio aspekto atveju reikėtų prisiminti, kad 
šis klausimas yra sudėtingiausias derybų punktas. Parlamento tikslas – būti visapusiškai 
informuotam, kad galėtų lengviau duoti pritarimą, kad procedūra būtų nuspėjamesnė ir kad 
baigus derybas būtų išvengta tarptautinių susitarimų nesudarymo.  

Kalbant apie pareigą teikti informaciją, pasakytina, jog konfidencialios informacijos 
klausimai ir tai, kurie atitinkamas pareigas einantys asmenys gali prašyti tokios informacijos, 
buvo išsamiai aptarti, o techninių detalių, susijusių su tuo, kaip ir kada turi būti perduota tokia 
informacija, svarstymas užėmė itin daug laiko. Ankstyvas bendradarbiavimas su Parlamentu 
dėl bet kokio piliečių iniciatyva pateiktu prašymu parengti pasiūlymą dėl teisės akto tapo 
svarbi priemonė, kuria užtikrinamas Parlamento ryšys su piliečiais. Naujos taisyklės dėl 
geresnės Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų taikymo stebėsenos yra 
baigiamasis naujųjų parlamentinių galių akordas. 

Kalbant apie Komisijos dalyvavimą Parlamento darbe, pasakytina, kad pagrindinės 
nuostatos išdėstytos pranešime. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad šios nuostatos taikytinos visiems 
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Komisijos nariams, įskaitant Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-
Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Vadovaujantis paskutine dalimi, šis pagrindų susitarimas turėtų būti peržiūrėtas iki 2011 m., 
atsižvelgiant į įgytą patirtį.

Apibendrinant, pažymėtina, kad naujuoju Parlamentui patvirtinti pateiktu pagrindų susitarimu 
konsoliduojami Lisabonos sutarties laimėjimai ir atsižvelgiant į Sutartis į jį įtraukta daugelis 
kitų nuostatų, kurios yra svarbus žingsnis stiprinant dviejų institucijų politinius ryšius.


