
 

 

 
 
 

Europos Parlamentas įgyvendina SESV 17 straipsnį 

1. Teisinis pagrindas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 17 straipsnyje įtvirtinta Europos Sąjungos teisinė 
pareiga palaikyti atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą su bažnyčiomis, religinėmis asociacijomis, 
filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis. Straipsnyje nustatyta: 

1. Sąjunga gerbia ir nepažeidžia valstybių narių bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių 
statuso, nustatyto pagal nacionalinę teisę. 

2. Sąjunga vienodai gerbia  filosofinių ir nereliginių organizacijų statusą, nustatytą pagal 
nacionalinę teisę. 

3. Pripažindama tų bažnyčių ir organizacijų savitumą ir konkretų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis 
atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą. 

Europos Parlamentas, taikydamas minėtas Sutarties nuostatas, vieną EP pirmininko pavaduotojų yra 
paskyręs atsakingu už minėto dialogo palaikymą (jį skiria EP pirmininkas) ir yra priėmęs keletą 
konkrečių pagrindą sudarančių sprendimų. 

2. Aspektai, kaip Europos Parlamentas įgyvendina SESV 17 straipsnį 

 Paskirtas EP pirmininko pavaduotojas, atsakingas už dialogo palaikymą. 

 EP pirmininko pavaduotojas pristato metines ataskaitas Europos Parlamento biurui. 

 Pagal 17 straipsnį sukurtas specialusis sekretoriatas, kuris padeda tvarkyti su dialogu susijusius 
klausimus. 

 Visos susijusios Europos Parlamento tarnybos teikia kitą administracinę paramą, kad būtų 
palaikomas dialogas. 

 Sukurti specialūs Europos Parlamento interneto svetainės puslapiai skaidrumui ir 
informuotumui didinti. 

 Europos Parlamento tyrimų tarnyba rengia diskusijoms skirtus dokumentus. 

 Reguliariai su išorės partnerėmis organizuojami seminarai ir kita veikla, susijusi su dialogu. 

 Dialogas susietas su Europos Parlamento veikla ir politinėmis diskusijomis, į šią veiklą 
įtraukiant pareigūnus. 

3. Europos Parlamente vykdoma SESV 17 straipsnyje numatyta veikla 

 Europos Parlamentas rengia su 17 straipsnyje numatytu dialogu susijusius seminarus. 

 Europos Parlamentas vykdo kitą veiklą, kuria palaikomas dialogas. 

 Kiti EP subjektai rengia seminarus su 17 straipsniu susijusiais klausimais. 

 Organizuojama veikla bendradarbiaujant su viena ar keliomis partnerėmis, su kuriomis 
palaikomas dialogas pagal 17 straipsnį. 

 Europos Parlamentas priima organizacijas, kurios yra 17 straipsnyje numatyto dialogo 
partnerės. 

 Europos Parlamentui atstovaujama renginiuose, kuriuos rengia organizacijos, su kuriomis 
pagal SESV 17 straipsnį palaikomas dialogas. 

 Bendradarbiaujama su kitomis ES institucijomis įgyvendinant SESV 17 straipsnį. 

Europos Parlamentas per metus paprastai surengia 2–3 seminarus, susijusius su 17 straipsnyje 
numatytu dialogu. Jie yra vieši ir transliuojami internetu. Visos registruotos dialogo partnerės – ir 
religinės, ir nereliginės – yra kviečiamos dalyvauti pagal 17 straipsnį rengiamuose seminaruose ir kitoje 
veikloje. Dialogo temos gali būti susijusios su visomis ES veiklos sritimis. Dėl temų pasirinkimo ir 
seminarų formos konsultuojamasi su Europos Parlamento partnerėmis pagal 17 straipsnį. 
 
Tuo laiku, kai seminarai nerengiami, Europos Parlamentas įvairiais lygmenimis su partnerėmis palaiko 
nuolatinį dialogą pagal 17 straipsnį, taip pat vykdo administracinį bendradarbiavimą pasitelkdamas 
tam tikslui sukurtą sekretoriatą. 


