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Tai yra Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato, kuris sudaro 

Vadovybės generalinio direktorato dalį, leidinys 

 

Direktorė Christine Verger, christine.verger@ep.europa.eu  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas Pekka Nurminen, 

pekka.nurminen@ep.europa.eu  

Teisėkūros dialogo skyriaus vadovė Patrizia Maria Prode, patrizia.prode@ep.europa.eu  

Rankraštį parengė Michael Alfons, michael.alfons@ep.europa.eu  

Rankraštis užbaigtas 2016 m. balandžio 29 d. 

 

relnatparl@ep.europa.eu  

www.europarl.europa.eu/relnatparl  

 

Viršelio nuotrauka: 2015 m. „Europos parlamentų savaitės“ atidarymo sesija, Europos 

Parlamentas, Briuselis, 2015 m. vasario 3 d. 

Visos nuotraukos ir iliustracijos: © Europos Sąjunga, 2016 m. 

 

 

 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas konsultuoja Europos Parlamento politinius 

organus, narius ir sekretoriatą vykdant jų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir teisėkūros 

dialogą su nacionaliniais parlamentais. Jis teikia paramą tarpparlamentinei veiklai, prisideda 

prie Sutarties nuostatų dėl tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Parlamente 

įgyvendinimo ir teikia žinias per visą teisėkūros ciklą ir kitose EP politinių įgaliojimų srityse.  

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas veikia kaip informacijos apie nacionalinius 

parlamentus žinių centras ir teikia informaciją EP administracijai apie geriausią patirtį 

nacionaliniuose parlamentuose. Jis atstovauja Europos Parlamentą administraciniuose 

tarpparlamentinio bendradarbiavimo tinkluose. Jis tvarko santykius su nacionaliniams 

parlamentams Briuselyje atstovaujančiais pareigūnais ir palaiko glaudžius ryšius su jų 

administracijomis.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
mailto:michael.alfons@ep.europa.eu
mailto:relnatparl@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Už ryšius su nacionaliniais parlamentais atsakingų EP pirmininko pavaduotojų 

pratarmė 

 

Tai yra ketvirtoji metinė ataskaita apie Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšius 

pagal Lisabonos sutartį, kurią skelbia Europos Parlamento ryšių su nacionaliniais 

parlamentais direktoratas. Paskutinėje 2013–2014 m. metinėje ataskaitoje buvo apžvelgti keli 

2014 m. pradžios įvykiai, bet dėl Europos Parlamento rinkimų tais metais atskira ataskaita 

nebuvo išleista. Šioje ataskaitoje apžvelgiami likę 2014 m. įvykiai, visi 2015 metai ir 

pabrėžiamos dabartinės tarpparlamentinio bendradarbiavimo tendencijos.  

 

Tarpparlamentinis bendradarbiavimas nevyksta vakuume – jį formuoja dabartiniai politiniai 

įvykiai. Per pastaruosius dvejus metus Europos Sąjungai kilo ir toliau tebekyla daugybė 

iššūkių. Migracija, ekonomikos ir finansų krizė, terorizmas, jaunimo nedarbas, karai ir suirutė 

mūsų kaimynystėje bei klimato kaita atskleidė, kokios tarpusavyje susijusios ir viena nuo 

kitos priklausomos tapo mūsų šalys ir kaip kartais yra sudėtinga rasti bendrus šių problemų 

sprendimus.  

 

Šie iššūkiai dominavo daugumoje tarpparlamentinių diskusijų per pastaruosius dvejus metus. 

Europos Parlamentas vertina tokius susitikimus kaip ES politikos ir nacionalinės politikos 

„sąlyčio taškus“, kuomet vieni iš kitų pasisemia žinių ir gaunama abipusė nauda. Kaip 

nurodyta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 

ir nacionalinių parlamentų santykių, „svarbiausias tokių susitikimų vaidmuo – padėti 

nacionaliniams parlamentams savo diskusijose atsižvelgti į ES perspektyvą, o Europos 

Parlamentui – diskutuojant ES lygmeniu atsižvelgti į nacionalines perspektyvas“.  

 

2014 m. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžia, kad tarpparlamentinio 

bendradarbiavimo tikslas yra „paskatinti nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą 

keistis informacija ir gerąja patirtimi, siekiant, kad visi šie parlamentai galėtų veiksmingiau 

vykdyti kontrolę ir kad jų indėlis būtų visapusiškesnis, kartu neperžengiant kompetencijos 

ribų“, „užtikrinti, kad parlamentai visapusiškai naudotųsi savo įgaliojimais su ES susijusiose 

srityse“ ir „skatinti sukurti tikrą ES parlamentinę ir politinę kultūrą“.  

 

Šiandien toks bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais, įskaitant konferencijas ir posėdžius, 

vizitus ir vaizdo konferencijas, internetinius tinklus ir duomenų bazes. Kaip ir ankstesniais 

metais, 2014 ir 2015 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas nepailsdamas dirbo, 

kad Europos Parlamento nariai ir pareigūnai turėtų tinkamų priemonių bendradarbiavimui su 

nacionaliniais parlamentais sustiprinti. Specialios šio direktorato teikiamos paslaugos apima 

informacinių pranešimų ir pastabų rengimą, posėdžių ir vaizdo konferencijų organizavimą, 

informacijos tinklų, pvz., IPEX ir ECPRD, palaikymą arba naujus sprendimus, pvz., 

„atitinkamų komitetų“ duomenų bazę arba iš naujo paleistą nacionalinių parlamentų 

dokumentų duomenų bazę „Connect“.   

 

Tvirtai tikime, kad šiais neramiais laikais tarpparlamentinis bendradarbiavimas gali padėti 

užmegzti ryšius ir paskatinti bendrą supratimą, ir esame įsitikinę, kad šioje ataskaitoje 

atskleidžiamas dabartinis šio bendradarbiavimo mastas ir aprėptis. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

Pirmininko pavaduotojas 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

Pirmininko pavaduotoja 
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1. Įžanga 

 

Ši metinė ataskaita yra grindžiama ankstesnėmis Europos Parlamento ryšių su nacionaliniais 

parlamentais direktorato paskelbtomis ataskaitomis. Joje iš pradžių aprašomi keli pagrindiniai 

pastarųjų dvejų metų tarpparlamentinio bendradarbiavimo įvykiai ir tendencijos, tada 

išnagrinėjamas institucinis parlamentų bendradarbiavimas ir išsamiau aprašomi per šį 

laikotarpį įvykę tarpparlamentiniai susitikimai.  

 

Po padėties aprašymo pateikiami skyriai apie išankstinio perspėjimo mechanizmą, neformalų 

politinį dialogą ir informacijos dalijimosi bei tinklaveikos priemones. Išsamesni statistiniai 

duomenys pateikiami prieduose. 

 

Ankstesnės metinės ataskaitos ir dabartinės naujienos, leidiniai ir statistiniai duomenys 

pateikiami Europos Parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato svetainėje 

www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Svarbiausi tarpparlamentinio bendradarbiavimo raidos etapai ir kryptys 

 

2.1. Europos Parlamento rinkimai, naujas Europos Parlamentas ir nauja Komisija 

 

2014 m. Europos Sąjungos politiniame gyvenime svarbiausiais įvykiais tapo gegužės mėnesį 

įvykę Europos Parlamento rinkimai ir lapkričio mėn. patvirtinta naujoji Europos Komisija. 

Pirmą kartą abu šie įvykiai buvo susieti per „Spitzenkandidaten“ procesą, kurio metu 

rinkiminę kampaniją vykdančios politinės frakcijos siūlė kandidatus į Europos Komisijos 

pirmininko pareigas.  

Europos Parlamentui šie rinkimai taip pat tapo galimybe įvertinti ir toliau plėtoti savo 

santykius su nacionaliniais parlamentais. Kalbėdamas apie Europos Komisiją, naujasis jos 

pirmininkas Jean-Claude Juncker pabrėžė, kad Komisijos santykiai su Europos Parlamentu 

yra jos demokratinio teisėtumo šaltinis, ir paskelbė apie savo ketinimą kurti naujus 

partnerystės ryšius su nacionaliniais parlamentais.  

 

Kaip ir 2009 m., Europos Parlamentas pasinaudojo kadencijos pabaiga, kad kritiškai įvertintų 

tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir pateiktų pasiūlymus dėl būsimo jo plėtojimo. 

Remdamasis Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko Carlo Casinio 

parengta ataskaita, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių (2013/2185(INI)). Šioje 

rezoliucijoje Europos Parlamentas palankiai įvertino veiksmus, kurių buvo imtasi po 

Lisabonos sutarties įsigaliojimo, siekiant aktyvesnio nacionalinių parlamentų ir Europos 

Parlamento bendradarbiavimo.  

 

Rezoliucijoje buvo pateikti keli pasiūlymai gilinti šį dialogą. Pavyzdžiui, paraginta vykdant 

tarpparlamentinį bendradarbiavimą pranešėjams glaudžiau bendradarbiauti konkrečiais 

teisėkūros klausimais, reguliariai rengti pagal temas suskirstytus ir veiksmingus frakcijų ir 

Europos politinių partijų susitikimus. Europos Parlamentas taip pat pabrėžė, kad 

tarpparlamentiniu bendradarbiavimu turėtų būti nuolat siekiama suburti tinkamus žmones 

tinkamu laiku tinkamai temai konstruktyviai apsvarstyti, siekiant, kad sprendimai įvairiose 

srityse būtų priimami atsižvelgiant į tikro dialogo ir diskusijų teikiamą papildomą naudą, ir 

išsakė nuomonę, kad Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (angl. COSAC) 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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turėtų likti forumu, kuriame reguliariai keičiamasi nuomonėmis, informacija ir geriausia 

patirtimi praktinių parlamentinės kontrolės aspektų srityje. 

 

Europos Parlamentas visą rinkimų laikotarpį užtikrino nuolatinį dialogą su nacionaliniais 

parlamentais ir aktyviai dalyvavo ES valstybių narių parlamentų rengtuose instituciniuose 

tarpparlamentiniuose susitikimuose, pavyzdžiui, 2014 m. balandžio mėn. Vilniuje vykusioje 

ES parlamentų pirmininkų konferencijoje arba 2014 m. birželio mėn. Atėnuose surengtame 

COSAC plenariniame posėdyje.  

 

Nors rinkimų laikotarpiu natūraliai sumažėjo Europos Parlamento komitetų organizuojamų 

tarpparlamentinių susitikimų skaičius, po rinkimų atvykus dideliam skaičiui naujų narių, 

įsteigus Parlamento komitetus ir nustačius intensyvią politinę Europos lygmens darbotvarkę, 

tarpparlamentinė veikla Europos Parlamente įgijo naują pagreitį. 2015 m. komitetai 

organizavo daugiau diskusijų su nacionaliniais parlamentais nei daugumą metų prieš tai, 

įskaitant ir tokią veiklą, kaip delegacijų vizitai arba vaizdo konferencijos. Šie įvykiai 

išsamiau aprašomi 4 skyriuje apie tarpparlamentinius susitikimus; išsamūs statistiniai 

duomenys pateikiami prieduose.  

 

Naujosios Europos Komisijos darbotvarkėje daug dėmesio skirta Europos Parlamentui, taip 

pat jos ryšiams su nacionaliniais parlamentais. Pavedimuose, kuriuos 2014 m. išrinktas 

Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker skyrė paskirtiesiems Komisijos nariams, jis 

pabrėžė, kad „Komisijos santykiai su Europos Parlamentu yra jos demokratinio teisėtumo 

šaltinis“. Nacionalinių parlamentų atžvilgiu pirmininkas J. C. Juncker pabrėžė norą, kad „visi 

Komisijos nariai įsipareigotų naujai partnerystei su nacionaliniais parlamentais“.  

 

Komisija išsamiai įvertino šį įsipareigojimą 2015 m. spalio 27 d. priimtoje savo 2016 m. 

darbo programoje, kurioje teigiama, kad „praėjusiais metais suintensyvinome Komisijos 

bendravimą ir dialogą su nacionaliniais parlamentais: pagausėjo susitikimų ir apsikeitimų 

nuomonėmis su parlamentų komitetais, iš naujo įsipareigojome palaikyti politinį dialogą 

pasiūlymų projektų klausimais“, ir paskelbė savo ketinimą 2016 m. „įtvirtinti tai, kas 

pradėta“ ir imtis „tolesnių priemonių užtikrinti, kad nacionalinių parlamentų balsas gerai 

girdėtųsi Europos politikos formavimo procese“.  

 

2.2. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas ekonomikos valdymo srityje 

 

Per pastaruosius dvejus metus Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai toliau 

konsolidavo savo diskusijas ekonomikos valdymo srityje. Remdamasi 2015 m. balandžio mėn. 

Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijos išvadomis, 2015 m. lapkričio 10 d. 

Liuksemburge Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdymo 

konferencija priėmė savo darbo tvarkos taisykles. Šis susitarimas dėl procedūrinių klausimų 

turėtų sudaryti galimybę konferencijoje visą dėmesį skirti būsimiems politiniams iššūkiams. 

 

Nors pagrindiniai demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės principai turi būti užtikrinti tuo 

lygmeniu, kuriuo yra priimami ir įgyvendinami sprendimai, Europos Parlamentas seniai 

laikėsi nuomonės, kad ekonomikos valdymo srityje tarpparlamentiniam bendradarbiavimui 

turi tekti svarbus papildomas vaidmuo keičiantis idėjomis ir geriausia patirtimi. Šiuo atžvilgiu 

verta išsamiau prisiminti šio bendradarbiavimo plėtrą, nors ji prasidėjo anksčiau už šiame 

leidinyje nagrinėjamą laikotarpį.  
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Bendroji informacija 

2011 m. kovo mėn. po ekonomikos ir finansų krizės Europos Parlamento Ekonomikos ir 

pinigų politikos komitetas surengė susitikimą su nacionalinių parlamentų nariais, kad aptartų 

pirmąją patirtį su „Europos semestru“ – tuo metu prasidėjusiu ES metiniu ekonomikos 

politikos konsultacijų ir stebėjimo ciklu. Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos, 

Užimtumo ir socialinių reikalų ir Biudžeto komitetų iniciatyva 2012 m. vasario mėn. buvo 

surengtas tarpparlamentinis renginys dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo 

semestro. 2013 m. šis susitikimas buvo plėtojamas toliau – jis buvo pervadintas į „Europos 

parlamentų savaitę“ ir nuo tada yra organizuojamas kiekvienų metų pradžioje.  

 

Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje 

(Fiskalinio susitarimo) 13 straipsnyje numatytas „Europos Parlamento atitinkamų komitetų 

atstovų ir nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų atstovų konferencijos“ organizavimas 

ir rėmimas siekiant aptarti „biudžeto politikos ir kitus klausimus, kuriems taikoma ši 

Sutartis“. 2013 m. balandžio mėn. Nikosijoje ES parlamentų pirmininkų konferencijoje buvo 

pasiektas susitarimas įgyvendinti šio Sutarties straipsnio nuostatas. Tada 2013 m. spalio 16–

17 d. Vilniuje įvyko pirmoji, Lietuvos parlamento organizuota fiskalinio susitarimo 13 

straipsnyje nurodyta tarpparlamentinė konferencija. 

 

Svarbūs 2014 m. įvykiai 

Antrąją 13-ojo straipsnio konferenciją Briuselyje kartu organizavo Europos Parlamentas ir 

Graikijos Parlamentas. Pavadinta „Europos parlamentų savaite“, ji buvo sujungta su 

tarpparlamentiniu renginiu dėl Europos semestro, kurį rengė Europos Parlamentas. 2014 m. 

sausio 20–22 d. į Europos parlamentų savaitę susirinko apie 140 nacionalinių parlamentų 

narių, 60 Europos Parlamento narių ir apie 100 nacionalinių parlamentų pareigūnų.  

 

Dalyvavo šie aukšto lygio pranešėjai: Europos Parlamento Pirmininkas Martin Schulz, 

Graikijos Parlamento Pirmininkas Vangelis Meimarakis, Europos Komisijos Pirmininkas 

José Manuel Barroso, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy ir 

Vokietijos Bundestago Pirmininkas Norbert Lammert. Buvo diskutuota įvairiomis temomis: 

nuo makroekonominio disbalanso panaikinimo Europoje ir ekonomikos reguliavimo 

programų demokratinio teisėtumo iki ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo Europoje 

bei sustiprintos fiskalinės priežiūros ekonominėje ir pinigų sąjungoje. 

 

2014 m. rugsėjo 29–30 d. Romoje trečiąją konferenciją surengė Italijos parlamentas. Europos 

Parlamento delegaciją sudarė 14 narių, jai bendrai pirmininkavo EP pirmininko pavaduotojas 

Olli Rehn ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas Roberto Gualtieri. 

Diskusijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas investicijų svarbai skatinant ekonomikos 

augimą, ES ekonomikos ir finansų valdymo priemonėms, bankų sąjungai ir Europos 

mokesčių politikos koordinavimui, visų pirma pabrėžiant skaitmeninę ekonomiką. Paskutinė 

šio renginio sesija buvo skirta konferencijos darbo tvarkos taisyklėms aptarti.  

 

Svarbūs 2015 m. įvykiai 

2015 m. Europos parlamentų savaitė vyko 2015 m. vasario 3–4 d. Europos Parlamente 

Briuselyje. Į renginį ekonomikos, biudžeto ir socialiniams klausimams aptarti susirinko apie 

70 EP narių ir apie 110 nacionalinių parlamentų narių iš visos ES. 

Europos parlamentų savaitėje vyko du renginiai. Pirmasis – tarpparlamentinis susitikimas 

2014 m. ir 2015 m. Europos semestro ciklų klausimams aptarti – vyko atsižvelgiant į Europos 

Parlamento rengiamus pranešimus dėl ateinančio semestro ciklo prioritetų remiantis metine 

augimo apžvalga. Šio renginio tikslas – stiprinti ES sprendimų priėmimo proceso demokratinį 
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aspektą, taip pat nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimą siekiant 

stebėti nacionalinio ir Europos lygmens vykdomųjų institucijų veiksmus, susijusius su 

semestro ciklu.  

 

Antrasis renginys buvo tarpparlamentinė konferencija, surengta remiantis Sutarties dėl 

stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) 

13 straipsniu. Konferenciją kartu organizavo ir kartu jai pirmininkavo Latvijos parlamentas ir 

Europos Parlamentas. Šio renginio tikslas – aptarti klausimus, patenkančius į fiskalinio 

susitarimo 13 straipsnio taikymo sritį, ypatingą dėmesį skiriant naujam Europos Sąjungos 

infrastruktūros planui, geriausiai fiskalinio susitarimo įgyvendinimo praktikai, taip pat 

ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniam aspektui.  

 

2015 m. Europos parlamentų savaitėje dalyvavo šie pranešėjai: Europos Parlamento 

Pirmininkas Martin Schulz, Latvijos Saeimos Pirmininkė Ināra Mūrniece, Europos Komisijos 

Pirmininkas Jean-Claude Juncker ir už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus 

atsakingas Europos Komisijos narys Pierre Moscovici. 

 

Rudeninį „13-ojo straipsnio konferencijos“ susitikimą lapkričio 9–10 d. Liuksemburge 

surengė Liuksemburgo Deputatų Rūmai. Europos Parlamento delegaciją sudarė 12 narių, o 

jai vadovavo EP Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas Roberto Gualtieri. 

Diskusijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniam 

aspektui, parlamentinei kontrolei, sąžiningai konkurencijai mokesčių srityje ir ekonomikos 

augimui. Pagrindiniai pranešėjai buvo: Liuksemburgo Deputatų Rūmų Pirmininkas Mars Di 

Bartolomeo, Liuksemburgo Ministras Pirmininkas Xavier Bettel ir EP nariai Alain 

Lamassoure bei Roberto Gualtieri.  

 

Po ilgų derybų ir remdamasi 2015 m. balandžio mėn. Romoje ES parlamentų pirmininkų 

konferencijoje sutartais principais, tarpparlamentinė konferencija Liuksemburge taip pat 

priėmė savo darbo tvarkos taisykles. Taisyklėse teigiama, kad „konferencija, vadovaujantis 

Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 

straipsniu bus vadinama „Tarpparlamentine Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

valdymo konferencija“ (...)“. 

 

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, Tarpparlamentinė konferencija suteiks „pagrindą 

diskusijoms ir dalijimuisi informacija bei geriausia patirtimi įgyvendinant Sutarties nuostatas, 

siekiant stiprinti nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimą ir padėti 

užtikrinti demokratinę atskaitomybę ES ekonomikos valdymo ir biudžeto politikos srityje, 

visų pirma ekonominėje ir pinigų sąjungoje, atsižvelgiant į socialinį aspektą ir nepažeidžiant 

ES parlamentų kompetencijos“.  

 

Taisyklėse taip pat nurodyta, kad tarpparlamentinė konferencija bus rengiama „bent du kartus 

per metus, suderinus su Europos semestro ciklu. Pirmąjį kiekvienų metų semestrą ji bus 

rengiama Briuselyje, ir ją kartu rengs ir jai pirmininkaus pirmininkaujančios valstybės narės 

parlamentas ir Europos Parlamentas. Kiekvienų metų antrąjį semestrą ji bus rengiama ES 

pirmininkaujančioje valstybėje narėje ir jai pirmininkaus pirmininkaujančios valstybės narės 

Parlamentas.“  

 

Šios taisyklės gali būti iš dalies pakeistos bendru sutarimu ir „turi atitikti ES parlamentų 

pirmininkų konferencijos nustatytą pagrindą“. Vadovaujantis gairėmis dėl tarpparlamentinio 

bendradarbiavimo, dėl kurių 2008 m. Lisabonoje susitarė nacionalinių parlamentų ir Europos 
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Parlamento pirmininkai, Pirmininkų konferencija „prižiūri tarpparlamentinės ES veiklos 

koordinavimą“. Todėl buvo ypač svarbu, kad Europos Parlamentas į šias darbo tvarkos 

taisykles įtrauktų specialią nuorodą į Pirmininkų konferencijoje nustatytą pagrindą . 

 

Šis susitarimas dėl procedūrinių klausimų turėtų sudaryti galimybę konferencijoje visą 

dėmesį skirti būsimiems politiniams iššūkiams. Tai patvirtino aktualios diskusijos per pirmąją 

tarpparlamentinę konferenciją, kuri buvo surengta įsigaliojus darbo tvarkos taisyklėms. 

2016 m. vasario 17 d. Nyderlandų Generaliniai Luomai ir Europos Parlamentas pakvietė 

nacionalinių parlamentų narius į Tarpparlamentinę Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų 

valdymo konferenciją. 2016 m. vasario 16 d. Europos Parlamentas taip pat pakvietė 

nacionalinių parlamentų narius į tarpparlamentinį susitikimą dėl Europos semestro 2015–

2016 m. ciklų. Abu renginiai buvo 2016 m. Europos parlamentų savaitės dalis ir juose 

dalyvavo maždaug 45 Europos Parlamento nariai, 130 nacionalinių parlamentų narių ir 120 

lydinčiųjų pareigūnų. 

 

Tarpparlamentinės diskusijos ekonomikos ir susijusiais klausimas buvo tęsiamos ir be 

Europos parlamentų savaitės bei tarpparlamentinės konferencijos. Pastaruosius dvejus metus 

Europos Parlamento komitetai toliau tęsė praktiką rengti tikslines diskusijas su savo 

kolegomis nacionaliniuose parlamentuose. 2014 m. ir 2015 m. Ekonomikos ir pinigų 

politikos komitetas surengė metinį pasikeitimą nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais, 

kad aptartų savo Europos semestro ataskaitos projektą. 2015 m. birželio mėn. Europos 

Parlamento Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio 

priemonių komitetas (TAXE) taip pat pakvietė nacionalinius parlamentus pasidalyti nuomone 

tema „Agresyvus mokesčių planavimas ir demokratinė kontrolė: parlamentų vaidmuo“ (angl. 

Aggressive Tax Planning and Democratic Control: Role of Parliaments)  

 

2.3. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas užsienio ir saugumo politikos srityje 

 

Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos 

politikos konferencija – tai tarpparlamentinė platforma diskusijoms apie ES užsienio, 

saugumo ir gynybos politiką. Dukart per metus Tarybai pirmininkaujančios ES valstybės 

narės parlamento glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Parlamentu rengiamoje 

konferencijoje jau dalyvavo apie 100 parlamentų narių iš visos ES. Be to, Europos 

Parlamento Užsienio reikalų komitetas dažnai kviečia nacionalinių parlamentų narius į 

susitikimus Briuselyje, papildančius tarpparlamentinę diskusiją šioje itin svarbioje politikos 

srityje. 

 

2014 m. Atėnuose (balandžio 3–4 d.) ir Romoje (lapkričio 5–7 d) įvyko ketvirtoji ir penktoji 

tarpparlamentinės BUSP ir BSGP konferencijos. 2015 m. Rygoje (kovo 4–6 d.) ir 

Liuksemburge (rugsėjo 5–6 d.) buvo surengta šeštoji ir septintoji tarpparlamentinė 

konferencija. Šiuose posėdžiuose dalyvavusiai Europos Parlamento delegacijai pirmininkavo 

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar Brok. 

 

Svarbūs 2014 m. įvykiai 

Atėnuose daugiausia buvo diskutuojama apie Rytų partnerystę, visų pirma skiriant dėmesį 

Ukrainos krizei, pietinėms kaimyninėms šalims (Sirijai, Egiptui ir Vidurio Rytams) ir 

tolesniems veiksmams po 2013 m. Europos Vadovų Tarybos gynybos klausimais, visų pirma 

dėl jūrų laivyno aspekto ir parlamentų vaidmens dislokuojant karines pajėgas pagal BSGP. 

Buvo surengti trys praktiniai seminarai: „ES jūrų saugumo strategija, jūrų transporto aspektas 

BSGP“ (angl. The EU maritime security strategy, the maritime dimension of CSDP), „Įvykiai 
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Vidurio Rytuose“ (angl. Developments in the Middle East) ir „Karinių pajėgų dislokavimas 

pagal BSGP, parlamentinio sprendimų priėmimo procedūros ir praktika“ (angl. Deploying 

military forces under CSDP, parliamentary decision making procedures and practices). 

 

Penktoji konferencija Romoje buvo pirmoji po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų ir joje 

dalyvavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos 

Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. Pagrindiniai aptarti klausimai: 

Ukraina, Sirija ir Irakas, Vidurio Rytai, Libija, ES kovinės grupės, ES ir Afrikos santykiai ir 

Vakarų Balkanai. Toliau vyko trys specializuoti praktiniai seminarai: „ES kovinių grupių 

ateitis“ (angl. The future of EU Battlegroups), „ES ir Afrikos santykiai“ (angl. EU-Africa 

relations) ir „Regiono stabilumas ir plėtra į Vakarų Balkanus“ (angl. Regional stability and 

enlargement to the Western Balkans).  

 

Romoje tarpparlamentinė konferencija užbaigė savo veikimo peržiūrą, kuri buvo pradėta 

pagal ES parlamentų pirmininkų konferencijos sprendimus ir 2012 m. surengtos pirmosios 

tarpparlamentinės konferencijos išvadas. Buvo nuspręsta, kad tarpparlamentinės 

konferencijos ir toliau turėtų būti rengiamos pagal esamas darbo tvarkos taisykles ir kad 

didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vadovavimo tarpparlamentinei konferencijai 

geriausios patirties tobulinimui. Buvo susitarta dėl geriausios patirties dokumento, kuriame 

buvo pateikta papildomų gairių dėl taisyklių įgyvendinimo ir papildomai patvirtintas 

pagrindinis Europos Parlamento vaidmuo tarpparlamentinėje konferencijoje. 2015 m. 

balandžio mėnesio ES parlamentų pirmininkų konferencijoje Romoje buvo pasidžiaugta 

užbaigta peržiūra. 

 

Svarbūs 2015 m. įvykiai 

Tarpparlamentinėje konferencijoje Rygoje svarbiausios temos buvo kova su tarptautiniu 

terorizmu ir radikalizacija, padėtis Ukrainoje, Europos kaimynystė (Rytų partnerystė / Rygos 

aukščiausiojo lygio susitikimas ir pietinės kaimyninės šalys / Viduržemio jūros regionas ir 

Vidurio Rytai) bei BSGP, visų pirma 2015 m. Europos Vadovų Taryba gynybos klausimais. 

Keturiuose specializuotuose praktiniuose seminaruose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

šioms temoms: „Rygos aukščiausiojo lygio susitikimas – Rytų partnerystės persvarstymas“ 

(angl. The Riga Summit - Redefining the Eastern Partnership), „Europos atsakas į Pietinio 

Viduržemio jūros regiono ir Vidurio Rytų nestabilumą ir grėsmes“ (angl. The European 

response to the instability and threats in the Southern Mediterranean and the Middle East), 

„Hibridinis karas – naujas saugumo iššūkis Europai“ (angl. The Hybrid War – a new Security 

Challenge for Europe) bei „ES kovinių grupių dislokavimo sunkumai ir sprendimai“ (angl. 

Challenges and solutions for EU Battle groups deployment). 

 

2015 m. rugsėjo mėn. Liuksemburgo konferencijoje daugiausia buvo diskutuojama apie 

migracijos problemą, padėtį Europos kaimynystėje, Europos kaimynystės politikos peržiūrą, 

ES saugumo strategiją, gynybą ir klimato kaitos įtaką saugumui. Pirmojoje plenarinėje 

sesijoje dėl Europos kaimynystės politikos ir prioritetų bei strategijų BUSP ir BSGP srityje, 

daugiausia kalbėta apie migracijos problemą ir naujausius įvykius Europos kaimynystėje. 

Diskusijoje taip pat kalbėta apie BUSP ir BSGP problemas, įskaitant naujos bendros užsienio 

ir saugumo politikos strategijos parengimą, ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja pabrėžė, kad ji palankiai 

vertintų nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento indėlį. Antrojoje plenarinėje sesijoje 

daugiausia dėmesio buvo skirta klimato kaitai saugumo aspektu. Lygiagrečiai vyko trys 

specializuoti praktiniai seminarai, kurie buvo skirti veiksmingesniam migracijos srautų 
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valdymui, civilinių BSGP misijų stiprinimui ir tolesniems veiksmams dėl 2015 m. birželio 

mėn. Europos Vadovų Tarybos gynybos srityje išvadų. 

 

Po Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojos kvietimo pateikti idėjas ir pasiūlymus dėl naujos bendros ES 

strategijos, pasibaigus konferencijai Liuksemburgo Deputatų Rūmų delegacijos 

tarpparlamentinėje konferencijoje vadovas parašė visiems nacionaliniams parlamentams ir 

paprašė jų prisidėti. Liuksemburgo Deputatų Rūmai surinko gautus atsiliepimus ir 2015 m. 

gruodžio mėn. juos perdavė Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai. 

 

Neskaitant tarpparlamentinės konferencijos posėdžių, Europos Parlamento užsienio reikalų 

komitetas dažnai kviečiasi į Briuselį bendradarbius iš nacionalinių parlamentų. 2014 m. 

gruodžio mėn. jis organizavo tarpparlamentinį komiteto posėdį tema „ES išorės veiksmų 

darbotvarkė – Vakarų Balkanai“ (angl. The EU external action agenda - Western Balkans). 

2015 m. gegužės mėn. posėdyje pagrindinis dėmesys buvo skirtas temai „Europos 

kaimynystės politikos peržiūra. 2015 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos gynybos 

srityje perspektyvos“ (angl. The Review of the European Neighbourhood Policy - Outlook at 

the June 2015 European Council on Defence), o 2015 m. lapkričio mėn. nacionalinių 

parlamentų nariai ir EP nariai diskutavo tema „Netiesioginiai karai MENA regione ir tolesni 

veiksmai po birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos gynybos srityje, įskaitant ES bendrą 

užsienio ir saugumo politikos strategiją“ (angl. Proxy wars in the MENA region and follow 

up to the June European Council of Defence, including the EU Global Strategy for Foreign 

and Security Policy). 

 

2.4. Nacionaliniai parlamentai Europos kontekste 

 

Pastaraisiais metais nacionaliniai parlamentai pateikė įvairių pasiūlymų, kaip būtų galima 

pagerinti naudojimąsi jų dabartinėmis teisėmis ir pradėjo diskusiją dėl naujų priemonių, 

skirtų įtraukti nacionalinius parlamentus į ES sprendimų priėmimą, sukūrimo. Europos 

Parlamentas taip pat paskelbė pasiūlymą bendradarbiauti dėl ES teisės įgyvendinimo.  

 

Aktyvesni šioje srityje parlamentai, t. y., Danijos Folketingas, Olandijos Atstovų Rūmai ir 

Jungtinės Karalystės Lordų Rūmai pateikė konkrečių pasiūlymų. Jie apėmė ir veiksmingesnį 

subsidiarumo tikrinimo panaudojimą, patobulinant „geltonosios kortelės“ procedūrą (be kita 

ko, pratęsiant laikotarpį nuo 8 iki 12 savaičių ir pridedant proporcingumo patikrinimą), 

vadinamosios „žaliosios kortelės“, kuri leistų nacionaliniams parlamentams teikti pasiūlymus 

dėl teisėkūros iniciatyvų, svarstymą ir nacionalinių parlamentų vaidmens užtikrinimą 

Komisijos metinės darbo programos atžvilgiu.  

 

Tokie pasiūlymai visų pirma buvo aptarti neoficialiose grupėse arba darbo grupėse, į kurias 

iniciatoriai kvietė kitų nacionalinių parlamentų atstovus apsvarstyti galimas permainas. 

COSAC pirmininkaujančios Latvija ir Liuksemburgas palankiai reagavo į prašymą spręsti 

šiuos klausimus COSAC dvimetėse ataskaitose ir šiuo klausimu COSAC posėdžiuose 

surengė išsamius keitimusis nuomonėmis (žr. 3.1 skyrių). 

 

Be šių iniciatyvų, kurių ėmėsi patys nacionaliniai parlamentai, 2015 m. lapkričio mėn. 

Jungtinės Karalystės Ministras Pirmininkas David Cameron parašė laišką Europos Vadovų 

Tarybos Pirmininkui Donaldui Tuskui, nurodydamas sritis, kuriose jis siekė reformų. Šiame 

laiške Jungtinės Karalystės Ministras Pirmininkas pasiūlė „naują tvarką, pagal kurią 
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nacionalinių parlamentų frakcijos kartu veikdamos gali sustabdyti nepageidaujamus 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų“; ši procedūra dažnai vadinama 

„raudonąja kortele“. 2016 m. vasario 18–19 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba susitarė dėl 

tam tikro priemonių rinkinio, kuris, be kita ko, apėmė mechanizmą tiems atvejams, kai už 

nacionalinių parlamentų „pagrįstas nuomones, kad Sąjungos teisėkūros procedūra priimamo 

akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, pateiktas per 12 savaičių nuo to projekto 

perdavimo, yra atiduota daugiau kaip 55 proc. nacionaliniams parlamentams skirtų balsų“. 

Šios priemonės „įsigalios tą dieną, kai Jungtinės Karalystė Vyriausybė informuos Tarybos 

generalinį sekretorių, kad Jungtinė Karalystė nusprendė likti Europos Sąjungos nare“.  

 

Esamos Sutarties sistemos ir institucinės pusiausvyros svarba 

Europos Parlamento požiūriu, tarpparlamentinis bendradarbiavimas gali padėti produktyviai 

dalytis informacija, kartu nagrinėti problemas, vesti abipusiai naudingas diskusijas ir 

sklandžiai perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę. Europos Parlamentas pareiškė apie 

savo pasirengimą svarstyti galimybes toliau plėtoti šiuo metu galiojančias priemones 

Lisabonos sutarties protokolams Nr. 1 ir 2 įgyvendinti ir nacionalinių parlamentų ir Europos 

institucijų dialogui stiprinti, jei tai bus daroma pagal esamas Sutarties sąlygas ir išlaikant 

bendrą ES lygmens institucinę pusiausvyrą. 

 

Europos Parlamento pasiūlymas bendradarbiauti dėl ES teisės įgyvendinimo 

Siekdamas labiau įtraukti nacionalinius parlamentus į diskusiją dėl ES teisės aktų kontrolės ir 

vertinimo, Europos Parlamentas siekia sukurti naują bendradarbiavimo formą. Jis tikisi, kad 

bendromis pastangomis bus pasiektas labiau informacija pagrįstas įvertinimas, ar ES teisės 

aktai yra tinkamai įgyvendinami praktiškai ir kiek efektyviai pavyksta jais pasiekti 

pageidaujamų rezultatų piliečiams, tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. 2014 m. birželio 

mėn. Europos Parlamento pirmininkas parašė savo kolegoms į nacionalinius parlamentus, 

informuodamas juos apie pasiūlymus iš dalies keisti esamus ES teisės aktus, kurie buvo 

įtraukti į 2014 m. Europos Komisijos darbo programą. Po šio pirmojo laiško 2015 m. kovo ir 

gruodžio mėn. buvo išsiųsti Europos Parlamento generalinio sekretoriaus laiškai dėl 2015 ir 

2016 m. Europos Komisijos darbo programų.  

 

Tokiu būdu pateikiama informacija turėtų padėti parengti „įgyvendinimo įvertinimus“, 

pateikiamus atitinkamiems Europos Parlamento komitetams prieš jiems vertinant susijusius 

naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Taip pat nurodoma bet kokia kita 

iš nacionalinių parlamentų gauta informacija apie ES teisės aktų įgyvendinimą, taikymą ir 

efektyvumą, kuri galėtų padėti Europos Parlamentui parengti išsamesnius „Europos teisės 

aktų įgyvendinimo įvertinimus“. Šie Europos Parlamento nariams ir komitetams parengti 

informaciniai pranešimai pateikiami susipažinti nacionaliniams parlamentams ir visuomenei 

Europos Parlamento svetainėje. 

 

Europos Parlamentas žino apie nacionalinių konstitucinių sistemų skirtumus ir kad ne visi 

nacionaliniai parlamentai vykdo kontrolės ir vertinimo veiklą, bet yra įsitikinęs, kad bendra 

informacija apie ES teisės aktų įgyvendinimą ir veiksmingumą gali suteikti neįkainojamos 

pagalbos sprendžiant, kaip būtų galima patobulinti ES teisės aktus. Todėl Europos 

Parlamentas planuoja sukurti neoficialią sistemą, kurią naudojant tokia informacija būtų 

galima dalytis įvairiais būdais, pvz., per dvišalius kontaktus arba tiriamuosius vizitus. 

 

Ši iniciatyva – tai labai aiškus būdas tolesniam tarpparlamentinio ir šalių administracijų 

bendradarbiavimui stiprinti ir ja siekiama sustiprinti komunikacijos kanalus. Ši idėja buvo 

palankiai įvertinta, kai buvo pristatyta ES parlamentų generalinių sekretorių susitikime 
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2015 m. kovo mėn. Romoje . COSAC taip pat palankiai įvertino šią naują idėją 2015 m. 

birželio mėn. Rygoje priimtoje LIII nuomonėje, ir pažymėjo, kad „įvairūs parlamentai parodė 

norą dalytis geriausia patirtimi ir idėjomis su Europos Parlamentu dėl parlamentinės 

stebėsenos perkėlimo į nacionalinę teisę ir ES teisės įgyvendinimo ir įgyvendinimo 

užtikrinimo srityje, pabrėždamas tam tikrų nacionalinių parlamentų nuomonę, kad tokia 

stebėsena yra vykdomosios įstaigos ir (arba) Europos Komisijos kompetencija“. Taip pat 

paminėtas noras bendradarbiauti su Europos Parlamentu dėl pasirinktų teisėkūros dokumentų, 

išskirtinai nurodant „Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų pranešėjų 

bendradarbiavimo stiprinimą“. 

 

Gilesnė Europos integracija: tolesni veiksmai 

2015 m. rugsėjo 14 d. Romoje susitikę Italijos Deputatų Rūmų, Prancūzijos Nacionalinės 

Asamblėjos, Vokietijos Bundestago ir Liuksemburgo Deputatų Rūmų pirmininkai pareiškė, 

kad yra įsitikinę, jog Europos integracijai reikalingas naujas impulsas.  

 

Keturių parlamentų pirmininkai pasirašė deklaraciją: „Gilesnė Europos integracija: tolesni 

veiksmai“ (angl. Greater European Integration: The Way Forward), kurioje pabrėžė, „kad 

reaguojant į kylančius iššūkius, tiek viduje, tiek išorėje, reikia ne mažiau, bet daugiau 

Europos“ Deklaracijoje teigiama, kad „būtina gilesnė Europos integracija“ ir kad „būtina 

stiprinti Europos ekonomikos ir pinigų sąjungą ir jos socialinį aspektą“ bei kad „būtina labiau 

laikytis steigėjų vizijos“. 

 

Vėlesniais mėnesiais šią deklaraciją pasirašė kelių kitų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir 

Europos Parlamento Pirmininkas M. Schulz palankiai įvertino šią iniciatyvą. Šios ataskaitos 

rengimo metu, planuojama deklaraciją aptarti 2016 m. ES parlamentų pirmininkų 

konferencijoje Liuksemburge. 

 

 

3. Institucinis parlamentų bendradarbiavimas 

 

3.1. Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC) 

 

Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC) buvo įsteigta 1989 m. 

lapkričio mėn. Paryžiuje. Ji yra unikali tuo, kad tai yra vienintelis tarpparlamentinis 

forumas, įtvirtintas Sutartyse (Protokolas Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 

Europos Sąjungoje). Nustatant COSAC kryptį ir veiklą, pagrindinį vaidmenį atlieka rotacijos 

tvarka Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės nacionalinis parlamentas. Jam padeda 

pirmininkaujantis trejetas, kurio nuolatinis narys yra Europos Parlamentas, o pagalbą 

organizuojant konferenciją teikia Europos Parlamento patalpose įkurtas nedidelis 

sekretoriatas, kuriam vadovauja nacionalinio parlamento deleguotas pareigūnas (nuolatinis 

narys).  

 

2014 ir 2015 m. stiprėjo siekis sutvirtinti COSAC diskusijų tarpparlamentinį pobūdį, 

kviečiant vis daugiau parlamento narių į pagrindinius pranešėjus ir mažiau atstovų iš 

nacionalinių ir Europos vykdomųjų institucijų. Šiuos pokyčius rėmė ir skatino Europos 

Parlamentas, kaip COSAC trejeto (kurį sudaro prieš tai, šiuo metu ir po to pirmininkausiantys 

parlamentai bei Europos Parlamentas) narys. Verta pažymėti, kad visi pirmininkaujantys 

parlamentai stengėsi ne tik sustiprinti subalansuotą temų ir pagrindinių pranešėjų 

pasirinkimą, bet ir grupių sudėtį bei diskusijų vedimo būdą. Delegatai galėjo dalyvauti ir 
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bendrauti per įvairius šalutinius renginius, pvz., per „prašau žodžio“ procedūrą gyvesnėms 

diskusijoms ir papildomus nacionalinių parlamentų iniciatyvų pristatymus. 

 

Temų pasirinkimas atskleidė pirmininkaujančių parlamentų norą įtvirtinti COSAC kaip 

tinkamą forumą atviroms ir įtraukioms diskusijoms svarbiausiomis ES ir tarptautinėmis 

temomis. Darbotvarkėje daug dėmesio skirta ES užsienio ir kaimynystės politikai, prekybos, 

energetikos ir ekonomikos politikai, turint aiškų ketinimą darniai sąveikaujant prisidėti prie 

kitų specializuotų tarpparlamentinių konferencijų diskusijų, kuriose visiškai pripažįstami 

atitinkami jų įgaliojimai ir vengiama neveiksmingo persidengimo ar konkurencijos. 

Darbotvarkės klausimams įtakos taip pat turėjo 2014 m. Europos Parlamento rinkimai ir 

penktosios Lisabonos sutarties įsigaliojimo metinės. 

 

Vadovaudamasi neseniai sukurta tradicija, Europos Parlamento delegacija užtikrino stipresnį 

COSAC darbų matomumą: pirmininkaujant Graikijai, Italijai, Latvijai ir Liuksemburgui, kaip 

pagrindiniai pranešėjai į COSAC buvo pakviesti 10 EP narių – pirmininkų pavaduotojų, 

komitetų pirmininkų ir pranešėjų – ir du EP nariai buvo pakviesti kaip „pirmieji atsakovai“. 

Jų pasisakymai ir indėlis į vėlesnes diskusijas suteikė neįkainojamų įžvalgų apie Europos 

Parlamento poziciją įvairiomis temomis – nuo krizės Ukrainoje, ES politikos Viduržemio 

jūros regione ir Rytų Europoje iki ES energetikos ir prekybos politikos arba strategijos 

„Europa 2020“ peržiūros. 

 

EP nariai taip pat dalyvavo kaip pagrindiniai pranešėjai institucinio pobūdžio temomis, 

pavyzdžiui: Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai; demokratinis 

teisėtumas ir Europos lyderystė; viršvalstybinės demokratijos ateitis praėjus penkeriems 

metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo; Europos Komisijos daugiametė darbo programa 

ir parlamentų vaidmuo. Plenarinių posėdžių darbotvarkės temos taip pat dažnai būdavo 

nagrinėjamos dvimetėse ataskaitose, informaciją kurioms teikia visi nacionaliniai 

parlamentai, ir šių ataskaitų rezultatas deramai atsispindėjo priimtose nuomonėse ir išvadose. 

 

Europos Parlamentas ne kartą sulaukė pagyrų ir padėkų iš įvairių nacionalinių parlamentų 

delegacijų už savo nuolatinę ir aktyvią paramą siekiant makroregioninės integracijos, už 

ryžtingą indėlį reikšmingai pagerinant 2014–2020 m. sanglaudos dokumentų rinkinį ir 

siekiant galutinio susitarimo, ir už savo 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties 

Ukrainoje. Be to, LII nuomonėje pripažintas ir Europos Parlamento vaidmuo kontroliuojant 

ES įstaigas. 

 

Pastaraisiais metais sustiprėjo tendencija informuoti COSAC oficialiais raštais arba trumpais 

pasisakymais apie jungtinių posėdžių, kurie rengiami prieš kiekvieną COSAC plenarinę 

sesiją ir kuriuose dalyvauja riboto skaičiaus nacionalinių parlamentų1 ES reikalų komitetų 

atstovai, rezultatus. Jų indėlis buvo palankiai įvertintas ir kartais padėjo priimant sprendimus 

dėl darbotvarkės temų.  

 

Skubiai reaguodama į svarbius tarptautinius įvykius, COSAC priėmė įvairių pareiškimų dėl 

padėties Ukrainoje. LIII COSAC plenarinės sesijos pareiškimą dėl naujausių Rusijos 

Federacijos įvestų draudimų atvykti ES politikams ir valstybės pareigūnams visų pirma 

pateikė Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Ramón Luis Valcárcel Siso, vėliau jis 

buvo iš dalies pakeistas ir plenarinėje sesijoje vienbalsiai priimtas. 

                                                 
1 Višegrado grupės šalys (Vengrija, Čekija, Lenkija ir Slovakija), „Baltijos jūros parlamentinis forumas“ (Estija, 

Latvija, Lietuva ir Lenkija), Slovėnijos Valstybės Susirinkimas ir Kroatijos Saboras arba ES pietinių valstybių 

parlamentų Europos Sąjungos reikalų komitetų pirmininkų susitikimas. 
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Neskaitant išsamaus keitimosi nuomone dėl svarbių ES reikalų, COSAC ėmėsi svarstyti savo 

vaidmenį ir praktinius būdus stiprinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą priimant ES 

sprendimus. Tai padaryta COSAC pirmininkaujančių valstybių iniciatyva reaguojant į įvairių 

parlamentų prašymus ir šių diskusijų rezultatas buvo pateiktas priimtose nuomonėse ir 

išvadose.  

 

COSAC suteikė tinkamą platformą trumpam įvairių nacionalinių parlamentų idėjų ir 

pasiūlymų pristatymui:  

 Danijos parlamento Europos reikalų komiteto pranešimas „23 rekomendacijos dėl 

nacionalinių parlamentų vaidmens stiprinimo keičiant Europos valdymą“ (angl. 23 

recommendations on how to strengthen the role of national Parliaments in a 

changing European governance) (LI pirmininkų posėdis); 

 pranešimas „Europos priešakyje“ (angl. Ahead in Europe) apie tai, kaip Nyderlandų 

Atstovų Rūmai ir valstybių narių parlamentai galėtų turėti daugiau įtakos Europos 

sprendimų priėmimo procese (LI plenarinis posėdis);  

 Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų pranešimas dėl nacionalinių parlamentų vaidmens 

Europos Sąjungoje (LII plenarinis posėdis);  

 daug dėmesio COSAC ir neoficialiuose tarpparlamentinių grupių posėdžiuose sulaukė 

vadinamosios „geltonosios kortelės“ procedūros tobulinimas, „žaliosios kortelės“ 

(aktyvesnio politinio dialogo) svarstymas ir nacionalinių parlamentų vaidmens 

užtikrinimas Komisijos metinės darbo programos atžvilgiu. Išimties tvarka tokių 

neoficialių posėdžių rezultatas buvo pristatytas per COSAC posėdžius.  

 

Visų 2014 ir 2015 m. COSAC posėdžių temų ir pagrindinių pranešėjų sąrašas yra pateiktas I 

priede. 

 

„Žalioji kortelė“ 

Remiantis Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų ES specialiojo komiteto pirmininko pasiūlymu, 

„žalioji kortelė“ buvo sumanyta kaip būdas pareikalauti naujų veiksmų teisėkūros srityje arba 

iš dalies pakeisti ar panaikinti esamus teisės aktus, taip pat deleguotuosius aktus ir 

įgyvendinimo aktus.  

 

COSAC diskusijose buvo išsakyta abejonių dėl „žaliosios kortelės“ suderinamumo su 

Sutartimi, jos perkėlimo į nacionalinę teisę ir poveikio institucinei pusiausvyrai. Dėl Europos 

Parlamento pakeitimų, kurie buvo priimti vienbalsiai, LIII COSAC nuomonėje apie „žaliąją 

kortelę“ kalbama kaip apie „naują politinės diskusijos formą“ ir pabrėžiama, kad „žalioji 

kortelė“ turi atitikti esamas sutarties sąlygas ir institucijų įgaliojimų pusiausvyrą. 

 

Lordų Rūmai pateikė pirmąjį pasiūlymą dėl Žaliosios kortelės dėl maisto atliekų, kurią 

bendrai pasirašė 16 iš 41 ES nacionalinių parlamentų Europos komitetų pirmininkų ir kuris 

2015 m. liepos 22 d. buvo pateiktas Europos Komisijai. Komisija atkreipė dėmesį į raginimą 

taikyti labiau strateginį požiūrį į maisto atliekų kiekio mažinimą ir įsipareigojo atkreipti 

ypatingą dėmesį į Parlamento pasiūlymus. 

 

Nuo tada žaliosios kortelės pasiūlymus pateikė Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja (dėl 

tarptautinių bendrovių apmokestinimo) ir Latvijos Saeima (dėl Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyvos pakeitimo).  
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„Žaliųjų kortelių“ taikymo sritis ir procedūra buvo toliau svarstoma COSAC darbo grupėje, 

kuri buvo sudaryta Liuksemburgo pirmininkavimo COSAC metu. Darbo grupės išvados 

patvirtino platų palaikymą šiai neprivalomo tobulesnio ir koordinuoto politinio dialogo 

formai. Dėl procedūrinių klausimų buvo susitarta toliau veikti lanksčiai, nepažeidžiant 

Komisijos teisės į teisėkūros iniciatyvą ir laikantis visų esamų Sutarties sąlygų bei institucijų 

įgaliojimų pusiausvyros. 

 

„Geltonosios kortelės“ procedūros tobulinimas 

2014 m. ES parlamentų pirmininkų konferencijos išvadose COSAC buvo skirta užduotis 

„ištirti galimybes veiksmingiau panaudoti subsidiarumo patikrinimus“. Iš neoficialių 

tarpparlamentinių grupių posėdžių ir COSAC dvimečių ataskaitų išvadų COSAC gavo daug 

įrodymų, kaip reikėtų pagerinti esamą subsidiarumo procedūrą. Pagrindiniai trys iškelti 

klausimai buvo šie: svarstyti galimybę pratęsti 8 savaičių terminą, parengti neoficialias gaires 

dėl subsidiarumo vertinimų ir pagrįstos nuomonės procedūros vykdymo ir pagerinti Europos 

Komisijos atsakymų savalaikiškumą ir kokybę. 

 

COSAC paragino parlamentus glaudžiai bendradarbiauti kuriant savanorišką, neįpareigojantį 

geriausios patirties ir gairių rinkinį dėl subsidiarumo patikrinimo COSAC pagrindu. Šiuo 

atžvilgiu COSAC darbo grupė dėl Politinio dialogo stiprinimo įvedant „žaliąją kortelę“ ir 

patobulinant pagrįstos nuomonės procedūrą („geltonąją kortelę“) pasiūlė, kad pagrįstose 

nuomonėse turėtų būti nurodomas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, apie 

kurį kalbama, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tekstas yra pagrįsta nuomonė, turėtų būti 

pridėtas vertimas arba teksto santrauka anglų ir prancūzų kalbomis, taip pat argumentacijos, 

teisinio pagrindo ir motyvacijos santrauka.  

 

COSAC paragino Komisiją neįtraukti atostogų ES institucijose laikotarpių ir laikotarpio nuo 

gruodžio mėn. vidurio iki naujųjų metų į 8 savaičių terminą, kuris Sutartyse yra nustatytas 

subsidiarumo patikrinimui. Komisija taip pat buvo paraginta dėti pastangas, kad būtų 

užtikrinta geresnė atsakymų į pagrįstas nuomones kokybė ir savalaikiškumas. 

 

3.2. ES parlamentų pirmininkų konferencija 

 

ES parlamentų pirmininkų konferencija – tai iniciatyvinis tarpparlamentinio 

bendradarbiavimo organas. Jis kiekvieną pavasarį rengia susitikimą šalyje, kuri ES Tarybai 

pirmininkavo antrąjį ankstesnių metų pusmetį. Prieš ES parlamentų pirmininkų konferenciją 

vyksta parengiamasis dalyvaujančių šalių parlamentų generalinių sekretorių susitikimas. 

 

Svarbūs 2014 m. įvykiai 

2014 m. ES parlamentų pirmininkų konferenciją rengė Lietuvos parlamentas ir ji įvyko 

balandžio 6–8 d. Vilniuje. Daugiausia dėmesio buvo skirta tarpparlamentiniam 

bendradarbiavimui su Rytų partnerystės šalimis. Šių šalių atstovai buvo pakviesti į 

susitikimą.  

 

Pirmininkai išreiškė gilų susirūpinimą dėl Ukrainos krizės ir neteisėtos Krymo aneksijos ir 

išreiškė paramą Ukrainos suverenumui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui. Jie 

palankiai įvertino ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo politinių sąlygų pasirašymą, 

tikėdamiesi, kad greitai bus pasirašytos ir likusios sąlygos. Pirmininkai pabrėžė strateginę 

Europos kaimynystės politikos, apimančios Rytų partnerystės šalis, svarbą ES ir platesniam 

Europos regionui. 
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Pirmininkai taip pat aptarė nacionalinių parlamentų vaidmenį sprendžiant ekonomikos ir 

finansų krizės padarinius ir išreiškė susirūpinimą dėl daugybės darbo ES neturinčių žmonių, 

visų pirma dėl didelio jaunimo nedarbo lygio.  

Vertindami penkerius metus po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, pirmininkai palankiai 

įvertino aktyvesnį nacionalinių parlamentų dalyvavimą ES teisėkūros procese ir pažymėjo, 

kad nacionaliniai parlamentai vis aktyviau naudojasi teise pareikšti pagrįstą nuomonę. Vis 

dėlto, jie pabrėžė, kad būtina dėti pastangas, kad nacionalinių parlamentų dalyvavimas 

Sąjungos teisėkūros procese vyktų konstruktyviau, kad nacionaliniai parlamentai galėtų turėti 

teigiamos įtakos formuojant ES teisės aktus. Šiuo atžvilgiu jie pritarė Europos Komisijos 

pirmininko E. Barosso 2006 m. paskelbtai politinio dialogo iniciatyvai ir paragino būsimą 

Komisiją ją tęsti.  

 

Tarpparlamentinio bendradarbiavimo laisvės, saugumo ir teisingumo srityje atžvilgiu, 

pirmininkai pripažino Stokholmo daugiametės programos laimėjimus ir laikėsi nuomonės, 

kad naujos strateginės gairės turėtų sustiprinti šią sritį. Jie pabrėžė būtinybę remti visišką 

bendros imigracijos politikos ir ES išorės sienų operacijų , kuriomis turėtų būti gelbėjami 

žmonės nuo mirties jūroje ir kovojama su prekyba žmonėmis, įgyvendinimą, taip pat remti 

solidarumo principą ir sąžiningą valstybių narių dalijimąsi atsakomybe.  

 

Svarbūs 2015 m. įvykiai 

2015 m. balandžio 19–21 d. ES parlamentų pirmininkų konferencija buvo surengta Romoje. 

Italijos Parlamento organizuotose diskusijose daugiausia dėmesio buvo skirta ekonomikos 

augimui, pagrindinėms teisėms, parlamentų vaidmeniui Sąjungoje derantis dėl tarptautinių 

sutarčių ir politinio dialogo stiprinimui. Pirmininkai susitarė dėl pagrindinių 

Tarpparlamentinės Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdymo konferencijos darbo 

tvarkos taisyklių („13-ojo straipsnio konferencija“, žr. 2.2 skyrių).  

 

Pagrindinė tema buvo ekonomikos krizė, nors pirmininkai pripažino, kad Europos 

ekonomikoje buvo matyti tam tikrų atsigavimo ženklų. Diskutuodami dėl priemonių 

problemoms spręsti, jie susitarė, kad būtini novatoriški sprendimai, kuriais būtų galima 

įveikti struktūrinius trūkumus ir optimaliai išnaudoti ypatingas ekonomines ir socialines ES 

savybes. Todėl jie palankiai įvertino naujas iniciatyvas, kurių ėmėsi ES institucijos, visų 

pirma „Investicijų planą Europai“ ir pasiūlymų dėl energetikos sąjungos sukūrimo rinkinį.  

 

Diskusijoje dėl pagrindinių teisių pirmininkai pabrėžė, kad ES buvo pavyzdys pagrindinių 

teisių apsaugos srityje. Jie pripažino, kad būtinos griežtesnės ir tvirtesnės procedūros stebėti 

valstybėse narėse leidžiamą pagrindinių teisių lygį. Pirmininkai taip pat pabrėžė, kad svarbi 

tinkama teisinė sistema nacionalinių mažumų ir kitų mažumų, pvz., romų, teisėms saugoti. 

Toliau pirmininkai parodė didelį susidomėjimą migracijos darbotvarkės rengimu. Po 

paskutinių humanitarinių tragedijų Viduržemio jūroje, jie tikėjosi, kad Komisija užsibrėš kuo 

platesnių užmojų tikslus siekdama bendrų europinių sprendimų, pagrįstų solidarumo dvasia ir 

bendra valstybių narių atsakomybe. Be to, pirmininkai pasirašė deklaraciją dėl „Gelbėjimo 

operacijų Viduržemio jūroje stiprinimo“ (angl. Strengthening rescue operations in the 

Mediterranean).  

 

Pirmininkai taip pat pabrėžė svarbų ES parlamentų vaidmenį, kurį jie gali atlikti derybose dėl 

šiuo metu siūlomų prekybos susitarimų, ir šiuo atžvilgiu palankiai įvertino Tarybos 

sprendimą įgalioti Komisiją pirmą kartą paviešinti savo derybų įgaliojimus. Jie išreiškė 

dėkingumą už tvirtą Europos Parlamento įsipareigojimą suaktyvinti ir taikyti naujus 

įgaliojimus, kurie jam suteikti pagal Lisabonos sutartį. Pirmininkai dar kartą patvirtino, kad 
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nacionaliniams parlamentams turi būti suteikta galimybė vykdyti specialius įgaliojimus, 

susijusius su kuo daugiau laisvosios prekybos susitarimų ir apskritai gauti daugiau galimybių 

susipažinti su informacija, susijusia su vykstančiomis derybomis, kad galėtų informuoti apie 

savo nuomonę pačių derybų metu, o ne apsiriboti intervencijos galia tik per ratifikavimo 

procesą. 

 

Pirmininkai pažymėjo, kad, nors Sutartyse nėra aiškiai nurodyta, dabar politinis dialogas yra 

pagrindinis nacionalinių parlamentų ir ES institucijų sąveikos būdas. Pirmininkai paragino 

Europos Komisiją pagerinti savo atsakymų į iš nacionalinių parlamentų gaunamas nuomones 

skubumą ir kokybę ir palankiai įvertino naujos Europos Komisijos iniciatyvas, visų pirma, 

Europos Komisijos narių įsipareigojimą padidinti susitikimų su nacionaliniais parlamentais 

skaičių. Šiuo atžvilgiu Europos Parlamento Pirmininkas Martin Schulz pasiūlė susitikimo 

išvadų pakeitimą, kuris buvo priimtas ir kuriame buvo teigiama, kad pirmininkai taip pat 

tikisi tvirtesnio nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento politinio dialogo gerinant 

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų pranešėjų bendradarbiavimą“. 

 

Europos Parlamento Pirmininkas taip pat dalyvavo derybose dėl Tarpparlamentinės Europos 

Sąjungos ekonomikos ir finansų valdymo konferencijos darbo tvarkos taisyklių ir padėjo 

susitarti dėl sąžiningų ir subalansuotų kompromisų.  

 

 

4. Tarpparlamentiniai susitikimai 

 

4.1. Tarpparlamentiniai susitikimai. Ekspertų keitimasis informacija ir nuomonėmis 

konkretesniais klausimais 

 

2014 ir 2015 m. tęsėsi mažesnių, labiau sutelktų tarpparlamentinių diskusijų tendencija 

Europos Parlamente. Dauguma Europos Parlamento dabar organizuojamų susitikimų yra 

„Tarpparlamentiniai komitetų susitikimai“, kurie rengiami vieno ar kelių Europos 

Parlamento komitetų iniciatyva, padedant Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratui. 

Nacionaliniai parlamentai laikas nuo laiko taip pat kviečiami diskutuoti tam tikrų nuolatinių 

komitetų darbotvarkės klausimu.  

 

Dėl Europos Parlamento rinkimų 2014 m. Europos Parlamente buvo surengti tik šeši oficialūs 

tarpparlamentiniai susitikimai. Trys iš jų buvo kasmet rengiami susitikimai, pavyzdžiui, 

Europos parlamentų savaitė, jau įprastas Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komiteto susitikimas Tarptautinei moters dienai paminėti ir Europos Parlamento Ekonomikos 

ir pinigų politikos komiteto kasmetinis pasidalijimas nuomonėmis su nacionaliniais 

parlamentais dėl Europos semestro ciklo ataskaitos projekto, kuris vyksta per nuolatinio 

komiteto posėdį.  

 

Be to, 2014 m. vasario mėn. tuometiniai Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai 

santykiams su nacionaliniais parlamentais Miguel Ángel Martínez ir Othmar Karas, pakvietė 

į parlamentinį forumą „ES parlamentai pasaulinio valdymo kontekste“ (angl. EU Parliaments 

in global governance), o 2014 m. kovo mėn. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetas su kolega iš Graikijos Parlamento surengė jungtinį komiteto posėdį dėl būsimų 

prioritetų šioje politikos srityje. 2014 m. gruodžio mėn. Užsienio reikalų komitetas pakvietė 

nacionalinių parlamentų narius į diskusiją „ES išorės veiksmų darbotvarkė – Vakarų 

Balkanai“ (angl. The EU external action agenda - Western Balkans). 
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Po Europos Parlamento rinkimų sudarius jo komitetus, 2015 m. jie sustiprino savo 

tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir tais metais surengė ne mažiau kaip 16 susitikimų su 

nacionaliniais parlamentais. Pastaraisiais metais tai yra antras pagal dydį susitikimų 

skaičius – daugiau jų buvo tik 2013 m., kai buvo surengta 17 tokių susitikimų – ir tai parodo, 

koks svarbus Europos Parlamentui yra dialogas su nacionaliniais parlamentais.  

 

Be jau įprastų pirmiau minėtų susitikimų, keli komitetai taip pat surengė diskusijas su 

nacionaliniais parlamentas pirmą kartą per daugelį metų, pavyzdžiui, spalio mėn. Transporto 

ir turizmo komitetas („Transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) su tarpvalstybinėmis 

jungtimis“ (angl. Trans-European transport networks (TEN-T) including cross-border links) 

arba gruodžio mėn. Kultūros ir švietimo komitetas („Švietimo ir jaunimo politika“ (angl. 

Education and youth policy).  

 

Kaip ir ankstesniais metais, 2015 m. didžiausias Europos Parlamente Briuselyje įvykęs 

susitikimas su ES valstybių narių nacionalinių parlamentų nariais buvo Europos parlamentų 

savaitė, kurioje dalyvavo 112 nacionalinių parlamentų narių iš ES valstybių narių (išsamiau 

aprašyta šios ataskaitos 2.2 skyriuje). Kalbant apie nacionalinių parlamento narių 

dalyvavimą, po šio susitikimo kovo mėn, buvo surengtas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos komiteto organizuotas susitikimas Paryžiaus klimato kaitos konferencijai 

aptarti („Nuo 21-osios Paryžiaus klimato kaitos konferencijos iki 2050 m.: veiksmų planas 

siekiant novatoriškos mažaanglės, efektyviai išteklius naudojančios Europos“ (angl. From 

COP 21 Paris to 2015: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient 

Europe)), kuriame dalyvavo 47 nacionalinių parlamentų nariai ir 44 EP nariai, birželio mėn. 

Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių 

komitetas surengė pasikeitimą nuomonėmis („Agresyvus mokesčių planavimas ir 

demokratinė kontrolė: parlamentų vaidmuo“ (angl. Aggressive Tax Planning and Democratic 

Control: Role of Parliaments) su 39 nacionalinių parlamentų nariais ir 42 EP nariais ir 

rugsėjo mėn. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas organizavo susitikimą 

„Migracija (atsižvelgiant į padėtį Viduržemio jūros regione ir holistinio požiūrio būtinybę)“ 

(angl. Migration (in the context of the situation in the Mediterranean and the need for a 

holistic approach)), kuriame dalyvavo 37 nacionalinių parlamentų nariai ir 47 EP nariai. 

 

Kiti, labiau specializuoti susitikimai tikslinei auditorijai apėmė vasario mėn. vykusį Teisės 

reikalų komiteto praktinį seminarą „Tarpvalstybinė veikla ES“ (angl. Cross-border activities 

in the EU), birželio mėn. Peticijų komiteto klausymą „Teisė teikti peticiją“ (angl. The Right 

to Petitions) ir spalio mėn. Vystymosi komiteto organizuotą susitikimą tema „Neįgyvendinti 

tūkstantmečio vystymosi tikslai ir naujai susitartų tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimas“ 

(angl. Unfulfilled Millennium Development Goals and the implementation of the newly-

agreed Sustainable Development Goals). 

 

Iš viso Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų susitikimuose Briuselyje 2014 m. 

dalyvavo 279 EP nariai ir 296 nacionalinių parlamentų nariai, o 2015 m. – 561 EP narys ir 

499 nacionalinių parlamentų nariai.  

 

Visų 2014 ir 2015 m. Europos Parlamento komitetų surengtų tarpparlamentinių susitikimų 

sąrašas ir išsamūs statistiniai duomenys yra pateikti II priede. 

 

Europos Parlamento tarnybos taip pat organizuoja susitikimus ir mainus su savo 

bendradarbiais iš nacionalinių parlamentų administracijų. Pavyzdžiui, 2015 m. sausio mėn. 

Europos Parlamento Paramos demokratijai direktoratas, kuris teikia paramą rinkimų 
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stebėtojams ir pajėgumų stiprinimui, Briuselyje surengė nacionalinių parlamentų pareigūnų, 

dirbančių paramos demokratijai ir pajėgumų stiprinimo srityje, susitikimą. 

 

4.2. Dvišaliai vizitai: lankstus ir veiksmingas modelis 

 

Dvišaliai vizitai suteikia galimybę labiau neformaliam sutelktam dialogui ir paprastai yra 

rengiami vizito atvykusio nacionalinio parlamento arba parlamento rūmų iniciatyva. 

Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas teikia Europos 

Parlamento ir nacionalinių parlamentų komitetams, organams ir tarnyboms įvairias 

specialiai pritaikytas paslaugas – nuo patarimų, kaip parengti tikslingiausią ir įdomiausią 

susitikimų programą iki logistinės pagalbos, patalpų posėdžiams ir vertimo žodžiu paslaugų. 

 

Dėl Europos Parlamento rinkimų pirmąjį 2014 m. pusmetį įvyko tik 20 nacionalinių 

parlamentų atstovų vizitų Europos Parlamente, kuriuos surengė Ryšių su nacionaliniais 

parlamentais direktoratas. Antrąjį 2014 m. vizitų skaičius ir dažnumas sparčiai išaugo, tiek 

politiniu, tiek ir administraciniu lygmeniu, nes padedant šiam direktoratui buvo surengtas 31 

toks vizitas. 

 

Tačiau 2015 m. šio Direktorato rengiamų vizitų skaičius šoktelėjo iki 91, taip dar labiau 

atskleisdamas tarpparlamentinio bendradarbiavimo svarbą. Šių vizitų dalyviai ir temos 

parodo plačią ir gilią aprėptį, kuri per pastaruosius metus pasiekta šiuo bendradarbiavimu: 

nuo nacionalinių parlamentų ar parlamentų rūmų pirmininkų (pavyzdžiui, 2014 m. 

rugsėjo mėn. Nyderlandų Atstovų Rūmų Pirmininko, 2015 m. balandžio mėn. Prancūzijos 

Senato Pirmininko arba 2015 m. gruodžio mėn. Italijos Deputatų Rūmų Pirmininko vizitų) iki 

komitetų narių ir komitetų pirmininkų darbinių vizitų, apimančių įvairiausias politikos sritis – 

nuo vidaus reikalų iki aplinkos ir plėtros bei daugelio kitų – iki daugybės įvairiausių 

parlamentinės veiklos sričių pareigūnų iš nacionalinių parlamentų apsilankymų. 

 

Išsamus 2014 ir 2015 m. padedant Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratui surengtų 

nacionalinių parlamentų atstovų vizitų Europos Parlamente sąrašas yra pateiktas III priede. 

 

4.3. Vaizdo konferencijos 

 

Vaizdo konferencijos suteikia daug tarpparlamentinio bendradarbiavimo galimybių. Per 

pastaruosius keletą metų Europos Parlamento administracija sukūrė techninį sprendimą, 

kuris suteikia galimybę rengti puikios vaizdo ir garso kokybės vaizdo konferencijas teikiant 

vertimo žodžiu paslaugas į keletą kalbų. 

 

Vaizdo konferencijos tampa vis populiaresnės tarpparlamentinio bendradarbiavimo srityje. 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas glaudžiai bendradarbiauja su 

kompetentingomis techninėmis tarnybomis Europos Parlamento administracijoje, kad 

užtikrintų kuo geresnes paslaugas oficialiems organams ir nariams. 2013 ir 2014 m. Europos 

Parlamentas atliko techninį tyrimą, kad surinktų informaciją apie nacionaliniuose 

parlamentuose turimas vaizdo konferencijų sistemas. Apklausos rezultatai parodė, kad 

daugiau kaip pusė nacionalinių parlamentų rūmų turėjo vaizdo konferencijų sistemas.  

 

Ši nauja technologija gali įvairiapusiškai padėti tarpparlamentiniam bendradarbiavimui. 

Pavyzdžiui, ji suteikia galimybę parlamento nariams be ilgų logistinių pasirengimų palaikyti 

ryšius tam tikru klausimu arba surengti diskusiją aktualiais klausimais. Iš pastarųjų metų 

galime pateikti keletą praktinių pavyzdžių:  
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 Europos Parlamento nariai iš Italijos naudojosi vaizdo konferencijomis, kad palaikytų 

ryšius su Italijos parlamentu šiam rengiantis Italijos pirmininkavimui 2014 m. antrąjį 

pusmetį;  

 vykstant deryboms dėl bendro bankų pertvarkymo mechanizmo, 2014 m. vasario 

mėn. Vokietijos Bundestago Finansų komitetas per vaizdo konferenciją diskutavo 

šiuo svarbiu klausimu su Europos Parlamento pranešėju ir šešėliniais pranešėjais;  

 2015 m. spalio mėn. Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetas surengė diskusiją su Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos ES reikalų 

komitetu, kad aptartų migracijos krizę;  

 Europos Parlamentas ir Nyderlandų parlamentas taip pat naudojosi vaizdo 

konferencija, kad parengtų 2016 m. vasario mėn. Tarpparlamentinę Europos Sąjungos 

ekonomikos ir finansų valdymo konferenciją. 

 

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip ši nauja technologija gali papildyti tradicinius tarpparlamentinio 

bendradarbiavimo būdus. Nors ji niekada visiškai nepakeis asmeninių susitikimų akis į akį, ji 

tapo naudingu įrankiu, kurio visos galimybės dar nėra ištirtos. 

 

 

5. Išankstinio perspėjimo mechanizmas ir neformalus politinis dialogas 

 

ES sutarčių 2-ajame protokole nustatomas su nacionaliniais parlamentais susijęs peržiūros 

mechanizmas siūlomiems teisės aktams, kurie nepriklauso išimtinei Europos Sąjungos 

kompetencijai – vadinamasis „išankstinio perspėjimo mechanizmas“. Todėl nacionaliniai 

parlamentai gali peržiūrėti ES teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus per aštuonias 

savaites nuo jų perdavimo ir pateikti vadinamąją pagrįstą nuomonę, jei jie mano, kad ES 

pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitinka subsidiarumo principo. 

Protokole nustatyta privalomos peržiūros procedūra teisėkūros procedūra priimamą aktą 

skelbiančiai institucijai, paprastai Komisijai, kai gautos pagrįstos nuomonės viršija 

nustatytas ribas (populiariai vadinama „geltonąja“ ir „oranžine“ kortelėmis). 

Be to, prie ES sutarčių pridėtame Protokole Nr. 1reikalaujama, kad Europos Komisija 

tiesiogiai persiųstų nacionaliniams parlamentams konsultacijų dokumentus (žaliąsias ir 

baltąsias knygas ir komunikatus). Nacionaliniai parlamentai dažnai pateikia pastabų ir dėl 

šių dokumentų, Europos Parlamente paprastai tai vadinama „neformaliu politiniu dialogu“.  

 

Išankstinio perspėjimo mechanizmas 

Daugumoje atvejų nacionalinių parlamentų rašytiniai pareiškimai dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų projektų apima daugiau nei tik subsidiarumo klausimą, nes būna aptariama 

pasiūlymo esmė. Europos Parlamente šie pareiškimai vadinami „nuomonėmis“.  

 

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pagal Protokolo Nr. 2 nuostatas 

nacionaliniams parlamentams iš viso buvo išsiųsta išnagrinėti 500 teisės aktų projektų. 

Atsakydami į juos nacionaliniai parlamentai atsiuntė virš 2000 pareiškimų. Iš jų tik apie 300 

(apie 15 proc.) buvo pagrįstos nuomonės, kuriose buvo kalbama apie subsidiarumo principo 

pažeidimą, o didžioji dauguma (apie 85 proc.) buvo nuomonės, kuriose buvo svarstoma 

pasiūlymų esmė.  

 

Tai parodo, kad nacionaliniai parlamentai nesinaudojo šiuo mechanizmu, kad stabdytų 

teisėkūros procesą ES lygmeniu. Iki šiol nacionaliniai parlamentai tik dukart pasiekė 

reikalaujamą ribą, kad būtų pradėta vadinamoji „geltonosios kortelės“ peržiūros procedūra: 
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2012 m. dėl „Monti II“ pasiūlymo dėl teisės streikuoti, kurį vėliau Komisija atsiėmė (nors ne 

dėl subsidiarumo), ir 2013 m. dėl Europos prokuratūros, kai Komisija išlaikė savo pasiūlymą.  

 

2014 ir 2015 m. gerokai sumažėjo naujų teisėkūros procedūra priimamų aktų skaičius, visų 

pirma dėl pereinamojo laikotarpio, susijusio su Europos Parlamento rinkimais ir tada dėl 

tikslingos naujos Europos Komisijos politinės programos. Dėl to atitinkamai sumažėjo ir 

Europos Parlamento gautų pareiškimų iš nacionalinių parlamentų. 2014 m. nacionaliniai 

parlamentai perdavė 13 pagrįstų nuomonių ir 138 nuomones, o 2015 m. paskelbė 8 pagrįstas 

nuomones ir 82 nuomones.  

 

Kaip jau minėta pirmiau, pastaraisiais metais keli nacionaliniai parlamentai pateikė 

pasiūlymų tobulinti išankstinio perspėjimo mechanizmą, pavyzdžiui, prailginant aštuonių 

savaičių laikotarpį arba pridedant proporcingumo principo tikrinimą. Europos Parlamentas 

įtraukė mechanizmo įvertinimą į savo 2014 m. balandžio 16 d. rezoliuciją dėl Europos 

Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių („Casini pranešimas“). Šioje rezoliucijoje, be 

kita ko, Europos Parlamentas pareiškė, kad „išankstinio įspėjimo mechanizmas turėtų būti 

laikomas viena iš priemonių veiksmingam ES ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 

užtikrinti ir kaip tokia priemonė naudojamas“, kad jis „palankiai vertina tai, kad praktikoje šis 

mechanizmas taip pat naudojamas kaip įvairių institucijų dialogo konsultuojantis ir 

bendradarbiaujant įvairių lygmenų ES sistemoje priemonė“ ir kad „mano, kad į nacionalinių 

parlamentų pateikiamas pagrįstas nuomones institucijos turi atsižvelgti ir dėl to, kad suprastų, 

ką Sąjunga turi padaryti, kad geriau įgyvendintų numatytų teisėkūros procedūra priimamų 

aktų tikslus“ ir „prašo Komisijos skubiai ir išsamiai atsakyti į nacionalinių parlamentų 

pateikiamas pagrįstas nuomones ir raštus“. 

 

Išsamūs statistiniai duomenys apie pagrįstas nuomones ir nuomones, 2014 ir 2015 m. gautas 

pagal išankstinio perspėjimo mechanizmą, yra pateikti IV priede. 

 

Neformalus politinis dialogas 

2014 ir 2015 m. nacionalinių parlamentų atstovai toliau aktyviai naudojosi neformaliu 

politiniu dialogu. Šiuo – kaip matyti iš pavadinimo – neformaliu kanalu jie siuntė pastabas 

dėl teisėkūros dokumentų rinkinių, kurie priklauso išimtinai Europos Sąjungos kompetencijai 

ir dėl to jiems netaikomas išankstinio perspėjimo mechanizmas, ir dėl įvairiausių ne 

teisėkūros dokumentų arba dėl Europos lygmeniu vykstančių diskusijų, pavyzdžiui, dėl 

konsultacijų dokumentų iš Europos Komisijos. Nuo 2009 m. Europos Parlamentas gavo apie 

1400 tokių pranešimų iš nacionalinių parlamentų, kurie yra skelbiami Europos Parlamento 

intraneto duomenų bazėje.  

 

Europos Parlamento iniciatyva – Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, 

kuriuo priimamos nuostatos, iš dalies keičiančios Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (2015/0907(APP)) ir atitinkamai perdavė jį ES 

valstybių narių nacionaliniams parlamentams.  

Nyderlandų Atstovų Rūmų iniciatyva nacionalinių parlamento narių grupė parašė Europos 

Parlamentui skirtą raštą, išreikšdami susirūpinimą dėl komunikacijos trūkumų, susijusių su 

šio pasiūlymo perdavimu. Savo atsakyme Pirmininkas M. Schulz atsakė į šiuos klausimus ir 

išsamiai aprašė perdavimo procesą.  

 

Be to, šios ataskaitos rengimo metu į Europos Parlamento pasiūlymą jau buvo sureagavę 

šešiolika nacionalinių parlamentų arba parlamento rūmų: Čekijos Deputatų Rūmai, Čekijos 
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Senatas, Nyderlandų Senatas, Nyderlandų Atstovų Rūmai, Suomijos Eduskunta, Prancūzijos 

Nacionalinė Asamblėja, Prancūzijos Senatas, Airijos Irachtas, Lietuvos Seimas, 

Liuksemburgo Deputatų Rūmai, Lenkijos Seimas ir Lenkijos Senatas, Rumunijos Deputatų 

Rūmai, Švedijos Riksdagas, Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai ir Jungtinės 

Karalystės Lordų Rūmai.  

 

Atsakymuose nacionaliniams parlamentams Europos Parlamento Pirmininkas Martin Schulz 

padėkojo jiems už jų nuomones, nurodydamas, kad perdavė jas kompetentingam komitetui, ir 

pabrėždamas savo įsitikinimą, kad jie bus reikšmingi tolesniems šio klausimo svarstymams. 

Pirmininkas rašė, kad šiuo svarbiu klausimu bus atvira diskusija būsimoje ES parlamentų 

pirmininkų konferencijos sesijoje dėl „Europos Sąjungos stiprinimo“ (angl. Strengthening the 

European Union), kuri vyks 2016 m. gegužės 22–24 d. Liuksemburge, ir pabrėžė, kad jis ir jo 

kolegos nekantrauja ateinančiais mėnesiais pratęsti vertingą diskusiją šiuo klausimu su 

nacionaliniais parlamentais. 

 

 

6. Informacijos mainų ir tinklaveikos priemonės 

 

6.1. Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema (IPEX) 

 

Tarpparlamentinės ES informacijos mainų sistemos (IPEX) svetainėje Europos Sąjungos 

parlamentai keičiasi su ES susijusiais dokumentais ir informacija. Ji buvo sukurta reaguojant 

į 2000 m. Romos ES pirmininkų konferencijos rekomendaciją ir buvo iškilmingai pristatyta 

2006 m. Kopenhagos ES pirmininkų konferencijoje. Nuo tada ES valstybių narių ir šalių 

kandidačių nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas prisideda prie svetainės 

plėtojimo įkeldami su ES klausimais susijusią informaciją. Po to, kai 2009 m. gruodžio mėn. 

įsigaliojo Lisabonos sutartis, 2011 m. liepos mėn. buvo sukurta nauja svetainės versija, kad 

būtų galima įveikti ateityje iškilsiančius naujus uždavinius.  

 

Pastaruosius dvejus metus padidėjo IPEX – kaip būtinos tarpparlamentinio bendradarbiavimo 

priemonės – reikšmė. Nuolatiniai maži patobulinimai pavertė IPEX vis patikimesne duomenų 

baze ir tinklu ES parlamentų informacijos mainams. Visų pirma dėmesys buvo skirtas 

tinklaveikai ir IPEX naudotojams. Šiuo atžvilgiu buvo atlikti rėmimo susitikimai keliuose 

nacionaliniuose parlamentuose ir Europos Parlamente, ir 2015 m. sausio mėn. Kopenhagoje 

buvo surengta pirmoje IPEX naudotojų konferencija.  

 

Per šiuos dvejus metus IPEX pirmininkavo dviejų valstybių narių parlamentai – Lietuvos 

Seimas ir Italijos Deputatų Rūmai. Šie du pirmininkavimo laikotarpiai pasižymėjo naujomis 

IPEX gairėmis, kurios buvo priimtos 2015 m. balandžio mėn. ES pirmininkų konferencijoje 

Romoje, pirmąja IPEX naudotojų konferencija Kopenhagoje, diskusija dėl IPEX vaidmens ir 

keliais svetainės patobulinimais. Naujose gairėse nustatomas pirmininkavimas Tarybai 

rotacijos tvarka, kad visi parlamentai ir parlamentų rūmai turėtų galimybę pirmininkauti 

tarybai ir jaustų didesnę bendrą IPEX nuosavybę. 

 

Diskusija apie IPEX vaidmenį buvo pradėta, kai IPEX pirmininkavo Lietuva. Buvo bendrai 

sutarta, kad reikėtų dalytis informacija apie visą su ES susijusią veiklą ir kad reikėtų 

sustiprinti tinklaveikos elementą, naudojantis visais IPEX siūlomais įrankiais, pvz., ad hoc 

forumais ir „Parlamento naujienų“ (angl. News from Parliaments) skiltį. 2014 ir 2015 m. 

metiniuose susitikimuose ES parlamentų generaliniai sekretoriai pripažino ir parėmė visų 

parlamentų pastangas paversti IPEX patikimu parlamentiniu įrankiu.  
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IPEX naudotojų konferencijoje paaiškėjo, kokia svarbi yra viešinimo tarp parlamento 

darbuotojų ir komitetų veikla. Šiuo atžvilgiu paaiškėjo, koks svarbus yra korespondentų 

vaidmuo. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. lapkričio mėn. Vienoje surengtas metinis 

korespondentų susitikimas daugiausia buvo skirtas pranešti apie tinklaveikos patobulinimus ir 

apie tai, kaip plėtoti ir įgyvendinti 2015 m. ES pirmininkų konferencijos išvadas ir 

pasiūlymus dėl patobulinimų, kurie buvo pateikti Naudotojų konferencijoje Kopenhagoje.  

 

IPEX šiuo metu skelbiama daugiau kaip 70 000 puslapių nacionalinių parlamentų pateiktos 

informacijos, saugoma su daugiau kaip 10 000 dokumentų, kuriuos parengė ES institucijos ir 

kurie susieti su beveik 8 500 dokumentų rinkinių, susijusi tikrinimo informacija. 2015 m. iš 

viso IPEX įregistruotų teisėkūros ir ne teisėkūros dokumentų buvo 805 (2014 m.: 933). 

 

2015 m. IPEX svetainėje apsilankė 234 480 unikaliųjų lankytojų. Tai yra mažiau, nei 

2014 m., bet kur kas daugiau nei 2012 ir 2013 m. (2014 m.: 281 592; 2013 m.: 201 538; 

2012 m.: 70 505). 2015 m. aplankytų puslapių skaičius (7 mln.) išaugo panašiai kaip ir 

2012 ir 2013 m. ir jį pranoko tik praėjusių metų rekordiniai rezultatai (2014 m.: 10 515 505 

aplankytų puslapių; 2013 m.: 5 364 448; 2012 m.: 4 969 713).  

 

6.2. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras 

 

Bendrai Europos Parlamento ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos valdomo 

Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro nariai yra 66 parlamentų rūmai (įskaitant 

41 Europos Sąjungoje) iš 54 šalių ir Europos institucijų. Beveik 120 korespondentų ir 

korespondentų pavaduotojų tinkle atstovauja savo atitinkamiems parlamentams ir padeda 

vykdyti pagrindinę Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro veiklą, susijusią su 

aktyviais informacijos ir geriausios praktikos pavyzdžių mainais.  

 

Pastaruosius dvejus metus Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras buvo unikalus 

palyginamos informacijos šaltinis Europoje. Pagrindinę Europos parlamentinių tyrimų ir 

dokumentų centro veiklą sudaro seminarai ir lyginamosios užklausos teisėkūros ir 

parlamentinės veiklos klausimais. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro 

seminarus rengia jam priklausantys parlamentai ir paprastai jie vyksta penkis–šešis kartus per 

metus. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro sekretoriatas, kaip Europos 

Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato dalis, teikė nuolatinę logistinę 

pagalbą organizuojant renginius. 

 

2015 m. Europos Parlamentas surengė pirmąjį po ilgo laiko Europos parlamentinių tyrimų ir 

dokumentų centro seminarą. Trys jo generaliniai direktoratai – Naujovių ir technologinės 

pagalbos, Komunikacijos ir Vadovybės – kartu surengė 13-ąjį seminarą „Parlamentai tinkle“ 

(angl. Parli@ments on the Net) , kurio pavadinimas buvo „Komunikacija, procesų 

skaitmeninimas ir skaidrumas parlamentuose“ (angl. Communication, digitalisation of 

processes and transparency in Parliaments). Šiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 80 

ekspertų iš nacionalinių parlamentų ir jis sulaukė labai teigiamų įvertinimų. 

 

Lyginamųjų užklausų atžvilgiu 2014 m. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro 

nariai parlamentai iš viso tinklui pateikė 268 užklausas dėl teisėkūros ir parlamentinės veiklos 

klausimų. Daugiausia jų buvo 2015 m. – 287 užklausos, kurios beveik pasiekė 2012 m. 

rekordą. 2014 m. į šias užklausas gauta 6 606 atsakymai, o 2015 m. sulaukta 6 530 atsakymų. 
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Šie skaičiai ne tik patvirtina nuolatinį parlamento narių ir parlamentų tarnybų informacijos 

poreikį, bet ir didelį tinklo darbo krūvį.  

 

Europos Parlamentas daugiausiai finansiškai prisideda Europos parlamentinių tyrimų ir 

dokumentų centro darbuotojų išlaikymo, kai kurių parlamentų narių kelionių išlaidų 

kompensavimo ir Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro svetainės prieglobos. 

Savo ruožtu, Europos Parlamentas labai priklauso nuo šio tinklo, kai jo tarnyboms reikia 

informacijos ir geriausios patirties.  

 

Kaip kuratorius, Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas 

padeda atitinkamoms tarnyboms parengti užklausas. 2014 m. jis pateikė penkias užklausas 

tinklui, įskaitant dvi dėl geriausios patirties parlamentuose lobizmo klausimu. 2015 m. 

Europos Parlamento užklausų skaičius smarkiai išaugo ir iš viso siekė 13. Tai galima 

paaiškinti geresniu Parlamento informavimu ir tuo, kad tam tikri pagrindiniai klientai nuolat 

naudojosi Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centru. Iš 13 užklausų dvi buvo 

pateiktos dėl EP narių finansinių interesų valdymo ir dvi dėl klausimų, susijusių su imuniteto 

panaikinimo procedūra. Užklausos dėl rodiklių ir strateginio planavimo parlamentuose buvo 

pateiktos Strateginės valdymo pagrindų programos kontekste. Viena užklausa dėl poveikio 

vertinimo parlamentuose turėtų būti vertinama kaip nuomonė dėl „Teisėkūros ciklo 

užbaigimo“ programos. Užklausas dėl teisinių robotikos aspektų galima vertinti kaip 

bandymą rasti kitus Europos Sąjungos parlamentus, kurie dirba su panašiais klausimais, kad 

būtų galima pasidalyti išsamesne informacija.  

 

Be to, daugeliu atvejų į Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratą kreipėsi kitos 

Europos Parlamento tarnybos, kad suteiktų informacijos apie nacionalinius parlamentus, 

kuriems būtų galima atsakyti naudojant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro 

svetainėje saugomus duomenis.  

 

2014 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas koordinavo 21 Europos Parlamento 

atsakymą į kitų parlamentų užklausas, daugiausia procedūriniais ir administraciniais 

klausimais. 2015 m. buvo pateikta 20 raštų, vėlgi įvairiausiomis temomis.  

 

Be to, toliau buvo plėtojama Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro svetainė. 

2014 m. šis darbas daugiausia buvo skirtas „Lyginamojo parlamentinių duomenų projekto“ 

(angl. Comparative Parliamentary Data Project) rezultatų įgyvendinimui. Nuo 2015 m. 

naujose „Parlamentų duomenų suvestinėse“ (angl. Parliamentary Factsheets) į vieną vietą 

surinkti visi turimi pagrindiniai kiekvieno parlamento duomenys, kontaktai ir užklausų bei 

atsakymų veikla. Taip galima gauti tokios informacijos apie parlamentą, kurios negalima rasti 

kitur. 

 

Leidinys „Spotlight on Parliaments in Europe“ 

2014 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas taip pat paskelbė naują 

informacijos paslaugą „Spotlight on Parliaments in Europe“. Šios iniciatyvos tikslas – geriau 

panaudoti gausybę Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro užklausų duomenų 

bazėje saugomos informacijos ir informuoti ne tik EP narius, bet ir kitas konkrečias Europos 

Parlamento tikslines grupes glaudžiai su jų teminiu darbu susijusiais klausimais. Čia 

apibendrinami atrinktų lyginamųjų užklausų, kuriomis dalijosi Europos parlamentinių tyrimų 

ir dokumentų centro parlamentai, rezultatai. Nuo 2014 m. spalio mėn. buvo išleisti aštuoni ne 

daugiau kaip keturių puslapių leidiniai tokiais klausimais kaip EP narių teisės dalyvauti jų 

atitinkamų nacionalinių parlamentų veikloje arba saugių kilmės šalių sąrašas pagal ES 
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valstybių narių prieglobsčio teisės aktus. Pradėjus šį projektą buvo sulaukta teigiamų ir 

padrąsinančių atsiliepimų.  

 

Išsamus Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro susitikimų, Europos Parlamento 

išduotų lyginamųjų užklausų sąrašas ir 2014 bei 2015 išleistų „Spotlight on Parliaments in 

Europe“ leidinių apžvalga yra pateikta V priede. 

 

6.3. Kiti įrankiai  

 

Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas nuolatos stengiasi 

tobulinti EP narių ir darbuotojų turimus keitimosi informacija ir bendradarbiavimo su 

nacionaliniais parlamentais įrankius. Čia pateikiami keli 2014 ir 2015 m. direktorato darbo 

pavyzdžiai. 

 

„Connect“ – Europos Parlamento duomenų bazė, kurioje saugomi nacionalinių 

parlamentų dokumentai 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas valdo duomenų bazę „Connect“ Europos 

Parlamento intranete, kurioje yra visi su ES susiję dokumentai, kuriuos nuo 2010 m. 

nacionaliniai parlamentai yra oficialiai perdavę Europos Parlamentui.  

 

Šiuo metu EP nariai, padėjėjai, politinės frakcijos, komitetų sekretoriatai ir kiti Europos 

Parlamento pareigūnai bei Briuselyje dirbantys nacionalinių parlamentų atstovai gali pasiekti 

šią duomenų bazę Europos Parlamento intranete adresu http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

2014 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas pradėjo didelės apimties IT 

projektą, kad perkeltų duomenų bazę „Connect“ iš Europos Parlamento intraneto į viešai 

prieinamą svetainę http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Prognozuojama, kad naująja 

duomenų baze bus galima naudotis 2016 m. pabaigoje arba 2017 m. pradžioje.  

 

Pirmininkaujančio parlamento palaikymo programos 

Europos Parlamentas nuolatos rėmė visapusį savo ir nacionalinių parlamentų administracijų 

bendradarbiavimą. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas ir mainai suaktyvėja kiekvieno 

pirmininkavimo parlamentinių aspektų rengimo etapu. Jei pirmą kartą rotacijos tvarka 

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios šalies parlamentas raštu paprašo Europos 

Parlamento pagalbos rengiantis su parlamentiniu pirmininkavimo aspektu susijusiai veiklai, 

Europos Parlamentas gali prisidėti prie programos išlaidų, jas bendrai finansuodamas su 

atitinkamu parlamentu laikydamasis patikimo finansų valdymo ribų. 

 

2014–2015 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas sutiko teikti tokią paramą 

Latvijos ir Slovakijos parlamentams. Siekiant prisidėti prie sėkmingos parlamentinės veiklos 

Latvijos pirmininkavimo metu, buvo surengti įvairūs Latvijos Saeimos narių vizitai ir 

tiriamieji vizitai Latvijos Saeimos ekspertams į Europos Parlamento komitetus ir tarnybas. Be 

to, Europos Parlamentas sutiko deleguoti Europos Parlamento pareigūną iš Latvijos 18 

mėnesių kadencijai į COSAC sekretoriatą kaip Latvijos pirmininkavimo COSAC atstovą.  

Panaši veikla nariams ir parlamento pareigūnams buvo organizuota 2015 m. lapkričio mėn. 

rengiantis būsimam Slovakijos pirmininkavimui. Remdamasis ankstesne vertinga ir abipusiai 

naudinga delegavimo patirtimi, Europos Parlamentas patenkino Slovakijos Nacionalinės 

Rados prašymą komandiruoti Europos Parlamento pareigūną iš Slovakijos į COSAC 

sekretoriatą Slovakijos pirmininkavimo COSAC laikotarpiu. 

 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Komitetų atitikties katalogas („CorCom“) 

Europos Parlamento priegloboje esantis komitetų atitikties katalogas („CorCom“) yra unikali 

ir patogi naudoti duomenų bazė, kurioje yra informacijos apie visus nacionalinių parlamentų 

ir Europos Parlamento komitetus. 

 

Nors pastaruosius porą metų tarpparlamentinio bendradarbiavimo aktyvumas didėjo, kartais 

vis dar buvo sunku rasti tinkamą asmenį ryšiams iš 41 nacionalinių parlamentų rūmų. Todėl 

2014 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas visiškai pertvarkė savo seną 

komitetų atitikties katalogą ir paskelbė šią naują ir patogią naudoti priemonę.  

 

EP nariai, padėjėjai, politinės frakcijos, komitetų sekretoriatai ir kiti Europos Parlamento 

pareigūnai dabar gali naudotis naujuoju katalogu Europos Parlamento intranete adresu 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu. Čia jie gali iškart susikurti visų nacionalinių parlamentų 

komitetų, kurių politiniai įgaliojimai atitinka tam tikro Europos Parlamento komiteto 

įgaliojimus, sąrašą, kuriame bus pateiktos ir atitinkamų komitetų pirmininkų pavardės, 

sekretoriatų kontaktiniai duomenys, nuorodos į komitetų svetaines ir kt. 

 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas atsako už katalogo valdymą, bet pačius 

duomenis teikia Briuselyje dirbantys nacionalinių parlamentų atstovai. Nors dedamos visos 

pastangos nustatyti labiausiai Europos Parlamento komitetus atitinkančius nacionalinių 

parlamentų komitetus, svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visada įmanoma tiesiogiai palyginti 

parlamentinių komitetų kompetencijos sritis. 

 

Briuselyje dirbantys nacionalinių parlamentų atstovai gali susipažinti su šiuo katalogu savo 

biurų Europos Parlamente kompiuteriuose.  

 

Kaip ir bet kokio tarpparlamentinio bendradarbiavimo, šios priemonės siekis yra suburti 

tinkamus žmones tinkamu laiku ir tinkama tema. 

 

Nacionalinių parlamentų atstovai Briuselyje 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas priima Briuselyje dirbančius nacionalinių 

parlamentų atstovus ir suteikia jiems biurus, posėdžių sales ir IT infrastruktūrą. Dabar visos 

ES valstybės narės turi po savo parlamento atstovą Briuselyje. Atnaujintas atstovų sąrašas yra 

pateiktas skiltyje „Nacionalinių parlamentų kontaktiniai duomenys“ (angl. National 

Parliament contacts) http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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PRIEDAI 

 

 

 

 

I PRIEDAS. COSAC susitikimai. Temos ir pagrindiniai pranešėjai 

 

Renginys Temos Pagrindiniai pranešėjai arba ekspertų 

grupės nariai 
COSAC pirmininkų susitikimas 

Atėnai, 2014 m. sausio 26–27 d. 

 Europos ryšių su savo 

piliečiais atkūrimas – 

institucijų vaidmuo (angl. Re-

connecting Europe with its 

citizens: the role of the 

institutions) 

 Už institucijų ryšius ir administravimą 

atsakingas Europos Komisijos pirmininko 

pavaduotojas Maroš Šefčovič 

 Keitimasis nuomonėmis apie 

Europos Parlamento ir 

nacionalinių parlamentų 

santykius 

 Europos Parlamento Konstitucinių reikalų 

komiteto pirmininkas, pranešėjas dėl 

Europos Parlamento ir nacionalinių 

parlamentų santykių Carlo CASINI  

 Graikijos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

prioritetai 

 Graikijos Respublikos ministro pirmininko 

pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras 

Evangelos VENIZELOS 

LI COSAC plenarinis posėdis, 

Atėnai, 2014 m. birželio 15–17 d. 

 

 Graikijos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

padėtis 

 Graikijos Ministras Pirmininkas Antonis 

SAMARAS 

 ES iššūkiai: krizė Ukrainoje 

(angl. Challenges for the EU: 

the crisis in Ukraine) 

 Europos Parlamento Užsienio reikalų 

komiteto pirmininkas Elmar BROK 

 

 Demokratinis teisėtumas ir 

Europos lyderystė: diena po 

Europos Parlamento rinkimų 

(angl. Democratic legitimacy 

and European leadership: the 

day after the European 

elections) 

 Europos Parlamento pirmininko 

pavaduotojas Miguel Angel MARTÍNEZ, 

atsakingas už ryšių su nacionaliniais 

parlamentais palaikymą MARTÍNEZ, 

Graikijos Demokratijos instituto prezidentas, 

parlamento narys Constantinos TASSOULAS 

 COSAC Moterų forumo 

susitikimas 

 

– Moterų kapitalas 

ekonomikos ir finansų krizės 

akivaizdoje (angl. The female 

capital against the backdrop of 

the economic and financial 

crisis) 

– Ekonomikos ir finansų krizė: 

poveikis moterims (angl. 

Economic and financial crisis: 

the impact on women) 

 Graikijos Parlamento Specialiojo nuolatinio 

komiteto lygybės, jaunimo ir žmogaus teisių 

klausimais pirmininkė Aikaterini 

SIDIROPOULOU - PAPAKOSTA 

– Lyčių perspektyvos 

integracija į ES augimo 

strategiją (angl. Integration of 

 Lietuvos Seimo narė, COSAC moterų forumo 

koordinatorė prof. Marija Aušrinė 
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gender perspective in the EU 

growth strategy) 

PAVILIONIENĖ 

 Europos užimtumo strategijos 

persvarstymas (angl. 

Rethinking the European 

employment Strategy) 

 Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį 

atsakingas Komisijos narys Lászlo ANDOR 

 Investicijos į Europos jaunimą: 

būdas ekonomikos krizei 

spręsti (angl. Investing in 

European youth: the way out 

of the economic crisis) 

 Portugalijos Respublikos Asamblėjos Europos 

reikalų komiteto pirmininkas Paulo MOTA 

PINTO 

 Jaunimo garantijų sistema. 

Geriausia patirtis (angl. Youth 

Guarantee Scheme: Best 

Practices) 

 Suomijos Eduskuntos narė Silvia MODIG, 

 Kūrybiškumo ir jaunimo 

verslumo skatinimas (angl. 

Encouraging Creativity and 

Young Entrepreneurship) 

 Latvijos Saeimos Europos reikalų komiteto 

pirmininkė Zanda KALNIŅA-

LUKAŠEVICA 

COSAC pirmininkų susitikimas 

Roma, 2014 m. gegužės 17–18 d. 

 

 COSAC pirmininkaujančios 

Italijos prioritetai ir Europos 

Sąjungos perspektyvos po 

Europos Parlamento rinkimų 

 Ministrų Tarybai pirmininkaujančios 

valstybės narės sekretoriaus pavaduotojas 

Europos reikalų klausimais Andro GOZI, už 

institucijų ryšius ir administravimą atsakingas 

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Maroš ŠEFČOVIČ 

 Europos struktūriniai ir 

investicijų fondai 2014–

2020 m. 

 Ministrų Tarybai pirmininkaujančios 

valstybės narės sekretoriaus pavaduotojas 

Graziano DELRIO, atsakingas už regiono 

sanglaudos politiką ir sportą, už regioninę 

politiką atsakingas ES Komisijos narys 

Johannes HAHN 

LII COSAC 

Roma, 2014 m. lapkričio 30 d. –  

gruodžio 2 d.; 

 Italijos pirmininkavimo ES 

Tarybai padėtis 

 Italijos Ministrų Tarybos Pirmininkas Matteo 

RENZI 

 Būsimos tarptautinės 

demokratijos ateitis praėjus 

penkeriems metams nuo 

Lisabonos sutarties 

įsigaliojimo: koks bus Europos 

Parlamento ir nacionalinių 

parlamentų vaidmuo? (angl. 

The future of supranational 

democracy 5 years after the 

entry into force of the Lisbon 

Treaty: What role for 

European institutions and 

national Parliaments?) 

 Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Frans TIMMERMANS, Europos 

Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto 

pirmininkė Danuta Maria HÜBNER, 

Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų ES 

specialiojo komiteto pirmininkas lordas 

Timothy BOSWELL, Liuksemburgo 

Deputatų Rūmų Užsienio ir Europos reikalų 

komiteto pirmininkas Marc ANGEL 

 Strategijos „Europa 2020“ 

peržiūra: ekonomikos augimas, 

užimtumas, konkurencingumas 

(angl. Review of the Europe 

2020 Strategy: growth, 

 Italijos ekonomikos ir finansų ministras Pier 

Carlo PADOAN, Prancūzijos Nacionalinės 

Asamblėjos Europos reikalų komiteto 

pirmininkė Danielle AUROI, Vokietijos 

Bundestago Europos Sąjungos reikalų 

komiteto pirmininkas Gunther 
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employment, competitiveness) KRICHBAUM, Ispanijos Generalinių Rūmų 

Finansų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto 

narys Juan MOSCOSO DEL PRADO 

 Europos integracijos 

perspektyvos: pasaulinis 

Europos Sąjungos vaidmuo ir 

jos politikos prognozė 

Viduržemio jūros ir Rytų 

Europos regione (angl. 

European integration 

prospects: Global role of the 

European Union and 

projection of its policies in the 

Mediterranean and Eastern 

Europe) 

 Europos Parlamento pirmininko 

pavaduotojas Ramón Luis VALCÁRCEL 

SISO, Italijos Senato ES politikos komiteto 

narys Claudio MARTINI, Latvijos Saeimos 

Europos reikalų komiteto pirmininkė Lolita 

ČIGĀNE, Ministrų Tarybai 

pirmininkaujančios valstybės narės 

sekretoriaus pavaduotojas Europos reikalų 

klausimais Andro GOZI 

 Europos įstaigų demokratinė 

kontrolė (angl. Democratic 

control of European agencies) 

 ES pagrindinių teisių agentūros direktorius ir 

2014 m. Europos įstaigų tinklo koordinatorius 

Morten KJÆRUM, Jungtinės Karalystės 

Bendruomenių Rūmų Europos teisės aktų 

tikrinimo komiteto pirmininkas seras William 

CASH 

COSAC pirmininkų susitikimas 

Ryga, 2015 m. vasario 2 d. 

 

 Latvijos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

prioritetai ir Europos Sąjungos 

perspektyvos po Europos 

Parlamento rinkimų (angl. 

Priorities of the Latvian 

Presidency of the Council of 

the European Union and 

Prospects for the European 

Union after the Election of the 

New European Commission) 

 Latvijos Respublikos Užsienio reikalų 

ministerijos parlamentinė sekretorė Zanda 

KALNIŅA-LUKAŠEVICA, pirmasis 

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Frans TIMMERMANS, atsakingas už geresnį 

reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės 

valstybės principus ir Pagrindinių teisių 

chartiją 

 Rytų partnerystė ir laukiantys 

iššūkiai (angl. Eastern 

Partnership and Challenges 

Ahead) 

 Švedijos Riksdago Pirmininkas Urban 

AHLIN, Latvijos užsienio reikalų ministras 

Edgars RINKĒVIČS, Ukrainos 

Aukščiausiosios Rados Europos integracijos 

komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas 

Ostap SEMERAK 

LIII COSAC plenarinis posėdis 

Ryga, 2015 m. gegužės 31 d. – 

birželio 2 d. 

 Latvijos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

padėtis 

 Latvijos respublikos Ministras Pirmininkas 

Laimdota STRAUJUMA 

 Europos Sąjungos energetikos 

politika: esama padėtis, 

iššūkiai ir galimybės (angl. 

European Union Energy 

Policy: State of Play, 

Challenges and Opportunities) 

 Europos energetikos sąjungos pirmininko 

pavaduotojas Maroš ŠEFČOVIČ, Europos 

Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

energetikos komiteto pirmininkas Jerzy 

BUZEK, „Green 10“ pirmininkas Petr 

HLOBIL 

 ES prekybos politika per 

ateinančius penkerius metus: 

dėmesys deryboms dėl ES ir 

JAV transatlantinės prekybos 

ir investicijų partnerystės 

susitarimo (angl. EU Trade 

Policy for the Next Five Years: 

 Už prekybą atsakinga ES Komisijos narė 

Cecilia MALMSTRÖM, Europos 

Parlamento Tarptautinės prekybos 

komiteto narys Artis PABRIKS 
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Focus on the EU-US TTIP 

negotiations) 

 Europos Sąjungos reikalų 

parlamentinė kontrolės ateitis 

(angl. Future of the 

Parliamentary Scrutiny of 

European Union Affairs) 

 

– Nacionalinių parlamentų 

dalyvavimas ES sprendimų 

priėmimo procese: padėtis ir  

esamų priemonių apžvalga 

(angl. National Parliaments' 

Involvement in EU Decision-

making: State of Play and 

Overview of Existing 

Instruments) 

 Flandrijos parlamento narys Herman DE 

CROO, Vokietijos Bundestago Europos 

reikalų komiteto pirmininkas Gunter 

KRICHBAUM 

– Žalioji kortelė: siekiant 

geresnio politinio dialogo 

(angl. Green card: Towards an 

Enhanced Political Dialogue) 

 Airijos Irachto Jungtinio Europos reikalų 

komiteto pirmininkas Dominic HANNIGAN, 

Italijos Deputatų Rūmų ES politikos komiteto 

pirmininko pavaduotojas Paolo TANCREDI. 

– Europos Komisijos 

daugiametė darbo programa ir 

parlamentų vaidmuo (angl. 

The European Commission's 

Multiannual Work Programme 

and the Role of Parliaments) 

 Europos Parlamento Užimtumo ir 

socialinių reikalų komiteto narė Maria 

João RODRIGUES, Prancūzijos 

Nacionalinės Asamblėjos Europos reikalų 

komiteto pirmininkė Danielle AUROI 

COSAC pirmininkų susitikimas 

Liuksemburgas, 2015 m. birželio 

12–13 d. 

 

 Liuksemburgo pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

prioritetai 

 Darbo, užimtumo ir socialinės bei 

solidariosios ekonomikos ministras Nicolas 

SCHMIT 

 Politinio dialogo stiprinimas 

įvedant „žaliąją kortelę“ ir 

patobulinant pagrįstos 

nuomonės procedūrą 

(„geltonąją kortelę“) (angl. 

Strengthening of the political 

dialogue by introducing a 

„green card“ and 

improvement of the reasoned 

opinion procedure („yellow 

card“)) 

 Portugalijos parlamento Europos reikalų 

komiteto pirmininkas Paulo MOTA PINTO, 

Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų Europos 

Sąjungos komiteto pirmininkas lordas 

Timothy BOSWELL, pirmasis Europos 

Komisijos pirmininko pavaduotojas, 

atsakingas už geresnį reglamentavimą, 

institucijų ryšius, teisinės valstybės principus 

ir Pagrindinių teisių chartiją Frans 

TIMMERMANS 

LIV COSAC plenarinis posėdis 

Liuksemburgas, 2015 m. lapkričio 

29 d.–  

gruodžio 1 d. 

 

 Bendra prieglobsčio politika ir 

teisėtos migracijos politika 

(angl. Common asylum policy 

and legal migration policy) 

 Užsienio ir Europos reikalų ministerijos 

tarptautinių ekonominių santykių ir Europos 

reikalų direktorius Gaston STRONCK, 

Europos Parlamento Piliečių laisvių, 

teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narė 

Laura FERRARA, Europos prieglobsčio 

paramos biuro (EASO) atstovas Jean-Pierre 

SCHEMBRI 

 Kova su neteisėta migracija ir 

Europos išorės sienų 

apsaugojimas (angl. Fight 

against irregular migration 

and securing Europe’s 

 Italijos Deputatų Rūmų ES politikos komiteto 

pirmininkas Michele BORDO, Europos 

Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros 

regiono pietų centrinėje dalyje vado 

pavaduotojas kontradmirolas Hervé 
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external borders) BLÉJEAN 

 Europos bendrosios 

skaitmeninės rinkos strategija 
 Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, 

atsakingas už bendrąją skaitmeninę rinką 

Andrus ANSIP, Liuksemburgo Didžiosios 

Hercogystės valstybės ministerijos 

Žiniasklaidos ir komunikacijų tarnybos 

pirmasis vyriausybės patarėjas Jean-Paul 

ZENS, Estijos Rygikogo Europos reikalų 

komiteto pirmininkas Kalle PALLING, 

Europos Parlamento narė Angelika 

MLINAR 

 Plėtros politika  Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir 

plėtros derybų generalinio direktorato 

strategijos ir Turkijos reikalų direktorius 

Simon MORDUE, Slovėnijos Valstybės 

Susirinkimo ES reikalų komiteto pirmininkas 

Kamal Izidor SHAKER, Vokietijos 

Bundestago ES reikalų komiteto pirmininkas 

Gunther KRICHBAUM 
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II PRIEDAS. Europos Parlamento komitetų Briuselyje surengti tarpparlamentiniai 

susitikimai 

 

2014 m. 

 
 Dalyvavo 

Nacionaliniai parlamentai EP 

EP komitetas Renginys Naria

i 

Parlament

ai 

Parlament

o rūmai 

Nariai 

 

ECON / 

EMPL / 
BUDG 

Sausio 20–22 d. 

Europos parlamentų savaitė  

Tarpparlamentinė konferencija dėl Europos Sąjungos ekonomikos 
valdymo (Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo 13 

straipsnis)* (angl. Interparliamentary Conference on Economic 

Governance of the European Union (Article 13 Treaty on Stability, 
Coordination and Governance (TSCG))*) 

Europos semestro 2013 ir 2014 m. ciklai  

136 28 41 58 

 Vasario 18 d. 

Parlamentinis forumas, kurį surengė Europos Parlamento pirmininko 
pavaduotojai, atsakingi už ryšių su nacionaliniais parlamentais palaikymą 

Miguel Angel Martínez ir Othmar Karas:  

„ES parlamentai pasaulinio valdymo kontekste“ (angl. EU Parliaments in 
global governance) 

28 15 16 8 

 

FEMM 

Kovo 5 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 
„Užkirsti kelią smurtui prieš moteris – iššūkis visiems“ (angl Preventing 

violence against women - A challenge for all) 

34 20 22 8 

LIBE Kovo 19 d. 
Jungtinis komitetų posėdis:  

„Ateities prioritetai piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų srityje“ 

(angl. Future Priorities in the Field of Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs) 

37 24 19 60 

ECON Rugsėjo 23 d. 

Keitimasis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais: 

 „Europos semestro 2014 m. ciklas“ (angl. The 2014 cycle of the 
European Semester) 

18 9 11 47 

AFET Gruodžio 1–2 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„ES išorės veiksmų darbotvarkė – Vakarų Balkanai“ (angl. The EU 

external action agenda - Western Balkans) 

43 27 34 98 

 

2015 m. 
 

 Dalyvavo 

Nacionaliniai parlamentai EP 

EP komitetas Renginys Nariai Parlamentai Parlamento 

rūmai 

Nariai 

 

 
ECON / 

EMPL / 

BUDG 

Vasario 2–4 d. 

Europos parlamentų savaitė 
Europos semestro 2014–2015 m. ciklai 

Konferencija, kuri rengiama pagal Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo 

ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 straipsnį* 

112 28 42 73 

LIBE Vasario 23–24 d. 
Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinys: Europos iššūkiai, 

nacionalinė patirtis ir perspektyvos“ (angl. Smart borders package: 
European challenges, national experiences, the way ahead) 

25 16 20 40 

JURI Vasario 26 d. 

Praktinis seminaras: 
„Civilinės teisės ir teisingumo forumas: tarpvalstybinė veikla ES – 

lengvesnis gyvenimas piliečiams“ (angl. Civil law and justice forum: 

Cross-border activities in the EU - Making life easier for citizens) 

11 11 11 5 

FEMM Kovo 5 d. 
Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Galių moterims ir mergaitėms suteikimas per švietimą“ (angl. 

Empowering women and girls through education) 

34 17 26 16 

ENVI Kovo 30 d. 47 21 27 44 
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 Dalyvavo 

Nacionaliniai parlamentai EP 

EP komitetas Renginys Nariai Parlamentai Parlamento 

rūmai 

Nariai 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Nuo 21-osios Paryžiaus klimato kaitos konferencijos iki 2050 m.: 
veiksmų planas siekiant novatoriškos mažaanglės, efektyviai išteklius 

naudojančios Europos“ (angl. From COP 21 Paris to 2015: a roadmap 

towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe) 

AFET Gegužės 4–5 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Europos kaimynystės politikos peržiūra. 2015 m. birželio mėn. Europos 
Vadovų Tarybos gynybos srityje perspektyvos“ (angl. The Review of the 

European Neighbourhood Policy - Outlook at the June 2015 European 

Council on Defence) 

35 20 26 48 

LIBE Gegužės 28–29 d. 
Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Demokratinės ES žvalgybos tarnybų priežiūros konferencija“ (angl. 

Conference on the Democratic oversight of intelligence services in the 
EU) 

34 17 21 36 

TAXE Birželio 17 d. 

Keitimasis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais: 
„Agresyvus mokesčių planavimas ir demokratinė kontrolė: parlamentų 

vaidmuo“ (angl. Aggressive Tax Planning and Democratic Control: Role 

of Parliaments) 

39 18 20 42 

PETI Birželio 23 d. 

Posėdžiai su nacionaliniais parlamentais: 

„Teisė teikti peticiją“ (angl. The Right to Petitions) 

7 6 6 18 

ECON Rugsėjo 15 d. 
Keitimasis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais:  

„Europos semestro 2015 m. ciklas“ (angl. The 2015 cycle of the 

European Semester) 

18 11 12 32 

LIBE Rugsėjo 23 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Migracija (atsižvelgiant į padėtį Viduržemio jūros regione ir holistinio 
požiūrio būtinybę)“ (angl. Migration (in context of the situation in the 

Mediterranean and the need for a holistic approach)) 

37 17 19 47 

TRAN Spalio 13 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 
„Transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) su tarpvalstybinėmis 

jungtimis“ (angl. Trans-European transport network (TEN-T) including 

cross-border links) 

30 14 17 23 

DEVE Spalio 13 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Neįgyvendintų tūkstantmečio vystymosi tikslų ir naujai susitartų tvaraus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo“ (angl. Unfulfilled Millennium 

Development Goals and the implementation of the newly-agreed 

Sustainable Development Goals) 

12 7 8 17 

AFET Lapkričio 10 d. 
Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Netiesioginiai karai MENA regione ir tolesni veiksmai po birželio mėn. 
Europos Vadovų Tarybos gynybos srityje, įskaitant ES bendrą užsienio ir 

saugumo politikos strategiją“ (angl. Proxy wars in the MENA region and 

follow up to the June European Council of Defence, including the EU 
Global Strategy for Foreign and Security Policy) 

20 13 16 71 

AFCO Lapkričio 19 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 

„Būsima institucinė Sąjungos raida: EP ir nacionalinių parlamentų 
politinio dialogo ir Europos lygmens vykdomosios valdžios kontrolės 

stiprinimas“ (angl. The future institutional evolution of the Union: 

enhancing political dialogue between EP and national Parliaments and 

reinforcing the scrutiny over the executive at European level) 

20 13 14 26 

CULT Gruodžio 3 d. 

Tarpparlamentinis komiteto posėdis: 
„Švietimo ir jaunimo politika“ (angl. Education and youth policy) 

18 11 12 23 

 

 

*Šioje apžvalgoje nurodyti tuo metu oficialiose susitikimų programose naudoti tarpparlamentinių konferencijų 

pavadinimai. 2015 m. lapkričio 10 d. Tarpparlamentinė konferencija priėmė savo darbo tvarkos taisykles, 

kuriose teigiama: „Vadovaujantis Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje 13 straipsniu, konferencija bus vadinama „Tarpparlamentine Europos Sąjungos stabilumo, 

ekonomikos koordinavimo ir valdysenos konferencija, toliau – Tarpparlamentinė SEKV konferencija.“ 
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III PRIEDAS. Nacionalinių parlamentų atstovų vizitai Europos Parlamente 

 

 
Šioje apžvalgoje išvardyti Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratui padedant 

organizuoti vizitai į Europos Parlamentą ir jo pagalba surengtos Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 

vaizdo konferencijos. Tai nėra baigtinis visų nacionalinių parlamentų narių ar pareigūnų vizitų Europos 

Parlamente sąrašas.  

 

Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, visi duomenys yra susiję su politinio lygmens vizitais (pvz., „Europos reikalų 

komitetas“ reiškia Europos reikalų komiteto nario vizitą, o „Regioninės plėtros komiteto pareigūnai“ reiškia 

pareigūnų lygmens vizitą). 
 

 

2014 m. 
 
Data Šalis / Rūmai Komitetas / kita 

2014 01 08 UK – Lordų Rūmai Specialusis komitetas 

2014 01 08 IE – Irachtas Darbo, įmonių ir inovacijų komitetas 

2014 01 20 UK – Lordų Rūmai Vidaus reikalų pakomitetis 

2014 01 21 SE – Riksdagas Socialinio draudimo komitetas  

2014 01 22 FI – Eduskunta Komiteto raštinės darbuotojai 

2014 01 28 UK – Lordų Rūmai Vidaus reikalų pakomitetis 

2014 02 11 IE – Irachtas Jungtinis ES reikalų komitetas 

2014 02 11 UK – Bendruomenių Rūmai Aplinkos audito komitetas 

2014-02 17 NL – Antrieji Rūmai Parlamento nario vizitas 

2014 02 20; UK – Bendruomenių Rūmai Pareigūnai 

2014 03 05 IT – Senatas 

IT – Deputatų Rūmai 

Užsienio reikalų komitetas (vaizdo konferencija) 

Europos reikalų komitetas (vaizdo konferencija) 

2014 03 27–28 DK – Folketingas ES reikalų komiteto sekretoriato pareigūnai 

2014 04 01 DK – Folketingas ES reikalų komiteto pirmininkės Evos Kjer vizitas  

2014 04 03 SE – Riksdagas Parlamento narių delegacija 

2014 04 03–04 UK – Bendruomenių Rūmai Pareigūnai 

2014 05 15: AT – Nacionalratas Parlamento administracijos 

(Parlamentsdirektion)pareigūnai  

2014 06 05 AT – Nacionalinė Taryba Parlamento administracijos (Parlamentsdirektion) 

teisės, teisėkūros ir mokslinių tyrimų tarnybos vadovo 

vizitas  

2014 06 23: UK – Lordų Rūmai Supažindinimo su ES institucijomis vizitas (pareigūnai) 

2014 06 25 UK – Vestminsterio 

demokratijos fondas 

Rytų Afrikos įstatymų leidybos asamblėjos pareigūnų 

delegacija 

2014 06 27 LV – Saeima Pasirengimo Latvijos pirmininkavimui darbai (vaizdo 

konferencija) 

2014 09 08 NL – Antrieji Rūmai Pirmininkės Anouchkos van Miltenburg vizitas  

2014 09 11-12 AT – Nacionalratas Parlamento administracijos (Parlamentsdirektion) 

lankytojų ir renginių tarnybos pareigūnai  

2014 09 24-25 UK – Lordų Rūmai ES ekonomikos ir finansų pakomitetis 

2014 09 30: SE – Riksdagas Gynybos komiteto ir Pramonės ir prekybos komiteto 

pareigūnai  

2014 10 01–02 DK – Folketingas Komiteto sekretoriato pareigūnai  

2014 10 06-07 DK – Folketingas Komiteto sekretoriato pareigūnai  

2014 10 09 LV – Saeima ES reikalų komiteto pirmininkės Zandos Kalniņos – 

Lukaševicos vizitas 

2014 10 15 EE – Estijos Respublika Estijos Respublikos Prezidento Toomaso Hendriko 

Ilveso vizitas 

2014 10 31 NL – Antrieji Rūmai Pareigūnai 

2014 11 03-04 FI – Eduskunta Parlamento narių delegacija 

2014 11 04-05 UK – Lordų Rūmai Vidaus rinkos pakomitetis 
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2014 11 10 NL – Antrieji Rūmai Pareigūnai 

2014 11 11-12 Šiaurės taryba Aplinkos komitetas 

2014 12 11–13 UK – Lordų Rūmai Pareigūnai 

2014 11 13 SE – Riksdagas Komunikacijų padalinio pareigūnai 

2014 11 13 UK-IE – Didžiosios Britanijos 

ir Airijos Parlamentinė 

Asamblėja 

Europos reikalų komitetas 

2014 13 11–14 UK – Bendruomenių Rūmai Regioninės plėtros komiteto pareigūnai 

2014 17 11–18 IE – Irachtas Pareigūnai  

2014 18 11–19 UK – Lordų Rūmai Vidaus reikalų, sveikatos ir švietimo pakomitetis 

2014 11 19 FR – Nacionalinė Asamblėja Gynybos komitetas ir Teisės reikalų komitetas 

2014 19 11–20 FR – Nacionalinė Asamblėja Užsienio reikalų komitetas 

2014 19 11–20 UK – Bendruomenių Rūmai Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų komitetas 

2014 19 11–20 CZ – Atstovų Rūmai Rinkimų komitetas  

2014 12 03 IT – Deputatų Rūmai Parlamentinio kovos su mafija tyrimų komiteto 

pirmininkė Rosy Bindi ir kiti nariai 

2014 12 04 SE – Riksdagas ES informacijos padalinio pareigūnai 

2014 12 09 IT – Deputatų Rūmai Atliekų tyrimų komitetas 

2014 12 09 LV – Saeima Biudžeto, Socialinių, Europos reikalų ir Ekonomikos 

komitetų pirmininkų vizitas 

2014 12 09 SI – Valstybės Susirinkimas Parlamento narių delegacija 

2014 12 11 DE – Bundestagas ES reikalų komitetas 

2014 12 12 NL – Antrieji Rūmai Pareigūnai 

2014 12 12 PL – Seimas Parlamento narių delegacija 

 

 

2015 m. 
 

Data Šalis / Rūmai Komitetas / kita 

2015 01 19 DK – Folketingas Pareigūnai 

2015 01 19 LV – Saeima Europos reikalų komitetas  

2015 01 20 FR – Senatas ES reikalų komiteto pirmininko Jeano Bizet ir 

pirmininko pavaduotojo Simono Sutouro vizitas 

2015 01 21 NL – Antrieji Rūmai Parlamento nario vizitas 

2015 01 21 CY – Atstovų Rūmai Pabėgėlių, apsuptų, dingusių, neigiamą įtaką 

patiriančių asmenų komitetas 

2015 01 21 FR – Nacionalinė Asamblėja Parlamento narių delegacija 

2015 21 01–22 NL – Antrieji Rūmai Infrastruktūros ir aplinkos komitetas 

2015 21 01–22 FI – Eduskunta Parlamento narių delegacija 

2015 01 22 UK – Bendruomenių Rūmai Viešųjų sąskaitų komitetas 

2015 01 22 Šiaurės taryba Narių delegacija 

2015 01 26 FR – Nacionalinė Asamblėja Europos reikalų komiteto pirmininkės Danielle’ės 

Auroi vizitas 

2015 01 26 IT – Senatas ir Deputatų 

Rūmai 

Pareigūnai 

2015 01 28 UK – Bendruomenių Rūmai Energetika ir klimato kaita  

2015 01 28 ES – Generaliniai Rūmai Parlamento narių delegacija 

2015 28 02–29 HU – Nacionalinė Asamblėja Pareigūnai 

2015 02 02 FR – Nacionalinė Asamblėja Užsienio reikalų komitetas 

2015 02 04 DE – Bundestagas Sporto komitetas 

2015 02 05 FR – Senatas ir Nacionalinė 

Asamblėja 

Parlamento narių delegacija 

2015 16 02–17 AT – Nacionalratas Pareigūnai 

2015 02 25 IE – Irachtas Jungtinis teisingumo, gynybos ir lygybės komitetas 

2015 02 03–04 PL – Seimas Kanceliarijos korespondencijos ir informacijos biuro 

pareigūnai 

2015 03 03 UK – Bendruomenių Rūmai ir 

Lordų Rūmai 

Trišalis JK Rūmų narių ir EP narių iš Didžiosios 

Britanijos susitikimas 
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2015 03 04 DE – Bundestagas Transporto komitetas 

2015 03 05 FR – Nacionalinė Asamblėja Intensyvių svarstymų komitetas teisės ir laisvės 

skaitmeniniame amžiuje klausimais 

2015 03 11 FR – Nacionalinė Asamblėja Europos reikalų komitetas 

2015 03 17 FR – Nacionalinė Asamblėja Ekonomikos komitetas 

2015 03 17 SE – Riksdagas Gynybos komitetas 

2015 03 23 NL – Antrieji Rūmai Finansų komitetas 

2015 03 23 SE – Riksdagas Viduržemio jūros šalių sąjungos parlamentinė 

asamblėja 

2015 03 24 FR – Senatas Europos reikalų komitetas 

2015 03 24 SE – Riksdagas ES reikalų komitetas 

2015 03 30 NL – Antrieji Rūmai Pirmininkės Anouchkos van Miltenburg vizitas 

2015 03 30 FR – Nacionalinė Asamblėja Užsienio reikalų komiteto pirmininkės Elisabeth 

Guigou vizitas 

2015 04 06 DE – Bundestagas Aplinkos, gamtos išsaugojimo, statybų ir branduolinės 

saugos komitetas 

2015 13 04–14 UK – Bendruomenių Rūmai Bibliotekos pareigūnai 

2015 04 14 SI – Valstybės Susirinkimas ES reikalų komiteto pirmininko Kamalo Izidori 

Shakerio, generalinės sekretorės Uršulos Zore Tavčar,  

ir generalinės sekretorės pavaduotojos Jernejos Bergoč 

vizitas; Parlamento nariai 

2015 04 16 FR – Nacionalinė Asamblėja Europos reikalų komitetas 

2015 04 16 UK – Bendruomenių Rūmai Pareigūnai 

2015 04 20 NL – Antrieji Rūmai Infrastruktūros ir aplinkos komitetas 

2015 04 22 DK – Folketingas Danijos / Grenlandijos parlamento narių delegacija 

2015 04 24 FR – Nacionalinė Asamblėja Socialinių reikalų komitetas 

2015 04 28 FR – Senatas Pirmininko Gérardo Larcherio vizitas 

2015 05 04 DE – Bundestagas Parlamento narių delegacija 

2015 05 06 IT – Senatas ES reikalų komitetas (vaizdo konferencija) 

2015 05 07 FR – Nacionalinė Asamblėja  Ekonomikos reikalų komitetas 

2015 05 12 IE – Irachtas Pareigūnai 

2015 05 12 SE – Riksdagas Konstitucijos komitetas 

2015 12 05–13 HU – Nacionalinės Asamblėja Kultūros reikalų komiteto pareigūnai 

2015 05 13 FR – Nacionalinė Asamblėja Teisės reikalų komitetas  

2015 05 18 FR – Senatas Parlamento narių delegacija 

2015 19 05–20 SE – Riksdagas Vyriausybės tarnybų pareigūnai 

2015 26 05–28 RO – Deputatų Rūmai Generalinio sekretoriaus Cristiano-Adriano Panciu 

vizitas 

2015 28 05–29 UK – Bendruomenių Rūmai Supažindinimo su ES institucijomis vizitas (pareigūnai) 

2015 06 15 SE – Riksdagas Transporto ir komunikacijos komitetas 

2015 06 23 DE – Bundestagas Turizmo komitetas 

2015 23 06-24 DE – Bundestagas Teisės reikalų komitetas 
2015 06 30 IT – Senatas Administratorių delegacija 

2015 07 02 SK – Nacionalinė Rada. Kanceliarijos generalinio sekretoriaus Danielio 

Guspano vizitas  

2015 07 02 UK – Lordų Rūmai Specialusis ES komitetas; ES energijos ir aplinkos 

pakomitetis; ES vidaus rinkos pakomitetis 

2015 07 06 NL – Antrieji Rūmai Pirmininkės Anouchkos van Miltenburg vizitas 

2015 07 07 FR – Nacionalinė Asamblėja ES reikalų komitetas 

2015 07 14 UK-IE – Didžiosios Britanijos 

ir Airijos Parlamentinė 

Asamblėja 

Ekonomikos komitetas 

2015 07 16 NL – Antrieji Rūmai ES reikalų komitetas 

2015 02 09–03 UK – Lordų Rūmai Parlamento narės baronienės Scott of Needham Market 

vizitas 

2015 09 08 FR – Nacionalinė Asamblėja Finansų komitetas 

2015 14 09–15 FI – Eduskunta Naujų parlamento narių delegacija 

2015 16 09–17 FI – Eduskunta Naujų parlamento narių delegacija 



 

- 38 - 

2015 09 17 FR – Nacionalinė Asamblėja Užsienio reikalų komitetas 

2015 09 17 SE – Riksdagas Kultūros reikalų komitetas 

2015 09 21 DE – Bundestagas Vystymosi komitetas  

2015 09 21 NL – Antrieji Rūmai ES komitetas  

2015 09 22 FR – Nacionalinė Asamblėja Tvaraus vystymosi komitetas; Finansų komitetas; 

Užsienio reikalų komitetas  

2015 29 09–30 AT – Nacionalratas Pirmininko pavaduotojo Karlheinzo Kopfo vizitas 

2015 29 09–30 UK – Lordų Rūmai Supažindinimo su ES institucijomis vizitas (pareigūnai) 

2015 12 10–13 FI – Eduskunta Naujų parlamento narių delegacija 

2015 10 13 FR – Nacionalinė Asamblėja  Parlamento narių delegacija (vaizdo konferencija) 

2015 14 10–15 FI – Eduskunta Naujų parlamento narių delegacija 

2015 10 20 IE – Irachtas Darbo, įmonių ir inovacijų skyriaus pareigūnai 

2015 10 27 NL – Antrieji Rūmai Delegacijos pirmininko Marko Harberso vizitas 

(vaizdo konferencija) 

2015 11 10 UK – Lordų Rūmai ES vidaus rinkos pakomitetis 

2015 11 10 SE – Riksdagas Sveikatos ir gerovės komitetas 

2015 11 12 SE – Riksdagas Komunikacijų padalinio pareigūnai 

2015 11 16 FR – Nacionalinė Asamblėja Socialinių reikalų komitetas 

2015 18 11–19 RO – Senatas Konstitucinių reikalų, pilietinių laisvių ir Europos 

žmogaus teisių teismo sprendimų įgyvendinimo 

stebėsenos komiteto pirmininko Ovidiu Liviu Dontu ir 

kitų parlamento narių vizitas 

2015 25 11–26 CZ| – Senatas Parlamento narių delegacija 

2015 11 30 NL – Antrieji Rūmai Pirmininkės Anouchkos van Miltenburg vizitas 

2015 12 02 EE – Rygikogas ES reikalų komitetas  

2015 12 02 FR – Nacionalinė Asamblėja Ekonomikos reikalų komitetas 

2015 12 07 FR – Nacionalinė Asamblėja Finansų komitetas 

2015 07 12–08 IT – Deputatų Rūmai Pirmininkės Lauros Boldrini vizitas 

2015 12 08 DE – Bundestagas Vaikų komitetas 

 

 
 



 

- 39 - 

IV PRIEDAS. Išankstinio perspėjimo mechanizmas 
 

Teisės reikalų komitetas, kuris yra atsakingas už klausimus, susijusius su subsidiarumo principo laikymusi 

Europos Parlamente, pateikė šias nacionalinių parlamentų pareiškimų apibrėžtis : 

 „Pagrįstos nuomonės“ –tai pareiškimai, kuriuose nurodoma, kad teisės akto projekte nesilaikoma 

subsidiarumo principo ir kurie pateikiami Europos Parlamentui per aštuonių savaičių terminą, kuris 

nurodytas Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 2 6 straipsnyje. 

 „Nuomonės“ – tai visi kiti pareiškimai, kurie netenkina pirmiau nurodytų pagrįstos nuomonės 

kriterijų. 
 

2014 ir 2015 m. nacionalinių parlamentų gauti pareiškimai 
  Pagrįstos nuomonės Nuomonės 

Valstybė narė Parlamentas / Rūmai 2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Austrija Nacionalratas 1 0 2 0 

Austrija Bundesratas 5 0 0 3 

Belgija Atstovų Rūmai 0 0 0 2 

Belgija Senatas 0 0 0 0 

Bulgarija Nacionalinis Susirinkimas 0 0 0 1 

Kroatija Saboras 0 0 1 1 

Kipras Atstovų Taryba 0 0 0 2 

Čekija Atstovų Rūmai 0 1 2 1 

Čekija Senatas 1 1 10 6 

Danija Folketingas 0 0 0 0 

Estija Rygikogas 0 0 0 0 

Suomija Eduskunta 0 0 0 1 

Prancūzija Nacionalinė Asamblėja 0 0 2 6 

Prancūzija Senatas 1 0 0 1 

Vokietija Bundestagas 0 0 0 0 

Vokietija Bundesratas 0 0 4 4 

Graikija Parlamentas 0 0 0 0 

Vengrija Nacionalinė Asamblėja 0 1 0 0 

Airija Irachtas 0 0 1 1 

Italija Deputatų Rūmai 0 0 9 4 

Italija Senatas 0 0 32 13 

Lietuva Seimas 1 0 1 0 

Liuksemburgas Deputatų Rūmai 1 0 1 1 

Latvija Saeima 0 0 1 0 

Мalta Atstovų Rūmai 0 0 1 0 

Nyderlandai Antrieji Rūmai 1 1 1 1 

Nyderlandai Pirmieji Rūmai 0 0 0 0 

Lenkija Seimas 0 0 0 1 

Lenkija Senatas 0 0 4 1 

Portugalija Respublikos Asamblėja 0 0 25 8 

Rumunija Deputatų Rūmai 0 1 8 7 

Rumunija Senatas 0 0 0 5 

Ispanija Generaliniai Rūmai 0 1 31 10 

Švedija Riksdagas 1 1 0 0 

Slovėnija Valstybės Susirinkimas 0 0 0 0 

Slovėnija Valstybės Taryba 0 0 0 0 

Slovakija Nacionalinė Rada 0 1 0 2 

Jungtinė Karalystė Bendruomenių Rūmai 1 0 1 0 

Jungtinė Karalystė Lordų Rūmai 0 0 1 0 

IŠ VISO 13 8 138 82 
 

Šioje lentelėje pateikti tik tie nacionalinių parlamentų dokumentai, kurie buvo išsiųsti reaguojant į teisėkūros 

procedūra priimamų aktų projektus pagal Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2. Joje nėra dokumentų, kurie buvo 

išsiųsti reaguojant į ne teisėkūros konsultacinius dokumentus, žaliąsias arba baltąsias knygas (vadinamasis 

„neformalus politinis dialogas“). 
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V PRIEDAS. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras 

 

A. Klausimai, dėl kurių Europos Parlamento politiniai organai ir administracinės 

tarnybos 2014 ir 2015 m. konsultavosi su ECPRD centru, pateikę lyginamąsias 

užklausas 

 

2014 m. 

 Mobiliųjų įrenginių ir mobilumo sprendimų naudojimas (planšetinių kompiuterių 

tyrimas) 

 Apklausa dėl darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo tarnybų, 

vykdančių su teisėkūra susijusias užduotis 

 Parlamentų darbuotojų ryšių palaikymo su lobistais (interesų atstovais) taisyklės 

 Interesų atstovavimo (lobizmo) teisės aktai ES valstybėse narėse 

 Vertimas į gestų kalbą Parlamento renginiuose 

2015 m. 

 Parlamento narių finansinių interesų, susijusių su jų, kaip teisininkų, veikla, 

deklaravimas 

 Pozityvioji diskriminacija parlamentuose 

 Parlamentinė praktika ir organizavimas, susijęs su poveikio vertinimu (ex-ante) ir 

įvertinimu (ex-post) 

 Specialūs procedūrų, kurios taikomos prašymams atšaukti Parlamento nario imunitetą, 

aspektai 

 Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai parlamentuose 

 Parlamento nario finansinių interesų tikrinimas ir konfliktų prevencijos priemonės 

 Teisiniai klausimai, susiję su robotų ir dirbtinio intelekto kūrimu 

 Strateginio planavimo įgyvendinimas parlamentuose 

 Parlamento narių motinystės atostogos 

 Nacionalinių parlamentų procedūros teisės aktų dėl pagrindinių teisių projektų 

poveikiui įvertinti 

 Parlamento nario imuniteto atšaukimas 

 Parlamento narių samdomi padėjėjai. Konfliktų ir priekabiavimo atvejų sprendimo 

taisyklės 

 Teisiniai klausimai, susiję su robotų ir dirbtinio intelekto kūrimu (atnaujinimas) 

 

B. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro seminarai ir teisės aktų 

nustatyti susitikimai 2014 ir 2015 m. 

Renginys Vieta Data 
2014 m. seminarai 

Struktūros ir procedūros, susijusios su parlamento 

narių elgesio kodeksu ir su parlamento pareigūnų 

sąžiningumu (angl. Structures and procedures with 

regard to the code of conduct for MPs and with regard 

to the integrity of parliamentary staff) 

Skopjė 2014 m. gegužės 8‒9 d. 

Didėjantys pajamų skirtumai ir demokratinis 

stabilumas (angl. Growing income inequality and 

democratic stability)  

Londonas 2014 m. birželio 5–6 d. 

Stenografiniai įrašai: posėdžio ataskaita XXI amžiuje 

(angl. Stenographic records: Hansard in the 21st 

century) 

Liubliana 2014 m. birželio 5–6 d. 

Nuo e. parlamento prie išmaniojo parlamento: kaip 

paskatinti piliečių dalyvavimą naudojantis žiniatinklio 

Roma  2014 m. birželio 12–13 d. 
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technologijomis ir socialine žiniasklaida? Ir kaip 

parlamentinės darbo tvarkos taisyklės padeda užtikrinti 

skaidrumą ir dalyvavimą? (angl. From e-Parliament to 

smart-Parliament: How to improve citizen’s 

participation using web technologies and social 

media? And how can parliamentary rules of procedure 

support transparency and participation?)  

E. parlamentas praktiškai: geriausia patirtis, susijusi su 

IRT strateginiu planavimu, informacijos saugumu, 

mobilumu ir debesijos kompiuterija (angl. The e-

Parliament in action: best practices about ICT 

strategic planning, information security, mobility and 

cloud computing)  

Podgorica 2014 m. lapkričio 6–7 d. 

2014 m. teisės aktų nustatyti susitikimai 

Vykdomojo komiteto posėdis  Berlynas 2014 m. kovo 27‒28 d. 

Vykdomojo komiteto posėdis  Talinas 2014 m. rugsėjo 4–5 d. 

Europos parlamentų pirmininkų konferencija (ir 

generalinių sekretorių susitikimas dėl Europos 

parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro) 

Oslas 2014 m. rugsėjo 11–12 d. 

Metinė korespondentų konferencija  Belgradas 2014 m. spalio 16–18 d. 

2015 m. seminarai 

Komunikacija, procesų skaitmeninimas ir skaidrumas 

parlamentuose (Parlamentai tinkle XIII) (angl. 

Communication, digitalisation of processes and 

transparency in Parliaments (Parli@ments on the Net 

XIII))  

Briuselis, Europos 

Parlamentas 

2015 m. balandžio 16–17 d. 

Keli itin svarbūs klausimai Europos parlamentams: 

fiskalinė politika siekiant stiprinti atskaitomybę, 

socialinį saugumą ir technologinę pažangą (angl. Some 

crucial issues for Parliaments in Europe: fiscal policy 

towards boosting accountability, social security and 

technological progress) 

Varšuva 2015 m. gegužės 28–29 d. 

Visuomenės dalyvavimas teisės aktų rengimo ir 

įgyvendinimo procese (angl. Public involvement in the 

procedure of the drafting and enactment of laws) 

Zagrebas 2015 m. birželio 11–12 d. 

Bibliotekos ir mokslinių tyrimų paslaugos, siekiant 

parlamento atvirumo ir skaidrumo (angl. Libraries and 

research services serving openness and transparency 

of parliament) 

Budapeštas 2015 m. rugsėjo 24–25 d. 

Vienerių ir dvejų rūmų parlamentinių sistemų 

praktiškumas, pranašumai ir trūkumai (angl. The 

practicalities, advantages and disadvantages of 

unicameral and bicameral parliamentary systems) 

Haga 2015 m. lapkričio 5–6 d. 

E. parlamentas – IRT paslaugos iš visur ir bet kada: 

nauji iššūkiai ir projektai (angl. e-Parliament - ICT 

services from everywhere and at any time: New 

challenges and projects)  

Ankara 2015 m. lapkričio 5–6 d. 

2015 m. teisės aktų nustatyti susitikimai 

Vykdomojo komiteto posėdis  Roma 2015 m. kovo 26–27 d. 

Vykdomojo komiteto posėdis  Strasbūras 2015 m. rugsėjo 10–11 d. 

Metinė korespondentų konferencija  Bernas 2015 m. spalio 10–17 d. 

 

C. Leidinys „Spotlight on Parliaments in Europe“ 

EP narių teisės dalyvauti nacionalinio parlamento posėdžiuose (angl. Participation rights of 

MEPs in Sittings of National Parliaments) 

„Spotlight“, Nr. 1 – 2014 m. spalio mėn.  
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Nacionalinių parlamentų vykdoma stabilumo ir konvergencijos programų peržiūra pagal 

Europos semestro programą (angl. Review of stability and convergence programmes by 

national Parliaments within the framework of the European Semester) 

„Spotlight“, Nr. 2 – 2014 m. lapkričio mėn.  
 

Nacionalinių parlamentų vykdoma ES struktūrinių fondų naudojimo kontrolė (angl. Control 

of the use of EU Structural Funds by national Parliaments) 

„Spotlight“, Nr. 3 – 2015 m. sausio mėn.  
 

Nacionalinių parlamentų dalyvavimo ES reikaluose teisinis pagrindas (angl. The legal 

foundations for the participation of national Parliaments in EU matters) 

„Spotlight“, Nr. 4 – 2015 m. kovo mėn.  
 

Finansinė pagalba ir paramos paslaugos prieglobsčio prašytojams visoje ES (angl. Financial 

Assistance and Support Services for Asylum Seekers across the EU) 

„Spotlight“, Nr. 5 – 2015 m. gegužės mėn.  
 

Parlamentinė kontrolė laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, visų pirma dėl duomenų 

apsaugos (angl. Parliamentary Scrutiny in the Area of Freedom, Security and Justice, 

specifically in that which concerns data protection) 

„Spotlight“, Nr. 6 – 2015 m. birželio mėn.  
 

Saugių kilmės šalių sąrašas pagal ES valstybių narių prieglobsčio teisės aktus (angl. List of 

Safe Countries of Origin under asylum laws in EU Member States) 

„Spotlight“, Nr. 7 – 2015 m. rugsėjo mėn. 
 

Diskusijos ir veikla nacionaliniuose parlamentuose dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir 

investicijų partnerystės (angl. Debates and activities in National Parliaments on the 

Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EU and the US) 

„Spotlight“, Nr. 8 – 2015 m. gruodžio mėn. 



ES VALSTYBIŲ NARIŲ
NACIONALINIAI PARLAMENTAI
2016 m. kovo mėn.

Belgique/België/
Belgien BELGIJA

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULGARIJA

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
ČEKIJA

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DANIJA

Folketing

Deutschland
VOKIETIJA

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ESTIJA

Riigikogu

Éire/Ireland
AIRIJA

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
GRAIKIJA

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
ISPANIJA

Congreso de los
Diputados

Senado

France
PRANCŪZIJA

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
KROATIJA

Hrvatski Sabor

Italia
ITALIJA

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
KIPRAS

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LATVIJA

Saeima

Lietuva
LIETUVA

Seimas

Luxembourg
LIUKSEMBURGAS

Chambre des Députés

Magyarország
VENGRIJA

Országgyűlés

Malta
MALTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
NYDERLANDAI

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
AUSTRIJA 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
LENKIJA

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGALIJA

Assembleia da
República

România
RUMUNIJA

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SLOVĖNIJA

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
SLOVAKIJA 

Národná Rada

Suomi/ Finland
SUOMIJA

Eduskunta

Sverige
ŠVEDIJA

Riksdagen 

United Kingdom
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

išrinkti tiesiogiai

išrinkti netiesiogiai / paskirti / kita

Šaltiniai: Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centras (ECPRD); nacionalinių parlamentų faktų suvestinės, kurias parengė Europos Parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas; duomenų 
bazė „IPU Parline“; pačių atliktas tyrimas, 2016-03-14 | 1 Dar 24 vietos rezervuotos Kipro turkų bendruomenės atstovams, bet dėl šalies politinės padėties šiuo metu jos yra neužimtos | 2 Galintys būti išrinkti Lordų 
Rūmų nariai, duomenys paimti 2016-03-14 iš Lordų Rūmų interneto svetainėje pateikiamo narių sąrašo.
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