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Už ryšius su ES nacionaliniais parlamentais atsakingų Europos Parlamento 
pirmininko pavaduotojų įžanginis žodis

Mums rengiant šią ataskaitą Europa susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais dėl neišprovokuotos 
ir nepateisinamos Rusijos Federacijos invazijos į Ukrainą. Šis baisus Kremliaus karas prieš Ukrainos 
gyventojus pakeitė po 1991 m. Europoje nusistovėjusią saugumo tvarką. Šiomis aplinkybėmis 
Europos Sąjunga yra vieninga siekdama užtikrinti taiką, saugumą, demokratiją ir laisvę Europoje ir 
ėmėsi strateginių ir ryžtingų veiksmų, kad parodytų, jog ji tampa tikru gynybos ir saugumo garantu.

2021 m. – antrieji COVID-19 pandemijos metai – buvo dar vieni sudėtingi metai Europos Parlamentui 
ir tarpparlamentiniam bendradarbiavimui ir dėl pandemijos suvaržymų mums parlamentarams, kaip 
ir 2020 m., dažniausiai tekdavo susitikti nuotoliniu būdu naudojant vaizdo konferencijų technologiją.

Kaip ir 2020 m., Konferencija dėl Europos ateities 2021 m. buvo viena svarbiausių tarpparlamentinių 
diskusijų tema. 2021 m. nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas glaudžiai bendradarbiavo 
Konferencijos klausimais ir atliko svarbų vaidmenį šiose diskusijose dėl Europos ateities formavimo. 
Jie bendrai gynė piliečių teisę dalyvauti pertvarkant ES politiką ir institucijas, taip pat parlamentų, 
kaip išrinktų savo piliečių atstovų, vaidmenį.

Mūsų posėdžiuose plačiai diskutuota ir kitais klausimais, pavyzdžiui, apie pandemijos raidą ir tai, kaip 
ES turėtų kovoti su po pandemijos kilusia socialine ir ekonomine krize, pasitelkdama ekonomikos 
gaivinimo po pandemijos planus.

Visa tarpparlamentinė veikla turėjo būti vykdoma nuotoliniu būdu arba mišriu formatu1, nepaisant 
pirminio pirmininkaujančios Portugalijos ir Slovėnijos ketinimo organizuoti renginius nenuotoliniu 
būdu. Per pandemiją dėl epidemiologinės padėties organizuoti tiesioginius posėdžius tapo 
neįmanoma.

Nepaisant visų šių suvaržymų, toliau buvo tęsiamas ir intensyviai plėtojamas tarpparlamentinis 
bendradarbiavimas ir teisėkūros dialogas su ES nacionaliniais parlamentais, o tarpparlamentiniuose 
renginiuose paprastai dalyvaudavo nepaprastai daug ir Europos Parlamento, ir nacionalinių 
parlamentų narių.

Akivaizdu, kad dėl COVID-19 pandemijos ir toliau susidurta su sunkumais organizuojant 
tarpparlamentines konferencijas. Tačiau organizatoriai – Europos Parlamentas ir Tarybai 
pirmininkavusių Portugalijos ir Slovėnijos parlamentai – sėkmingai sprendė su nuotoliniais arba 
mišriais posėdžiais susijusias praktines problemas ir rėmėsi savo naujausia patirtimi, susijusia su 
šia nauja forma, kuri užtikrino, kad į posėdžius susirinktų ir juose aktyviai dalyvautų daug dalyvių. 
Tarpparlamentinės veiklos dažnumas ir intensyvumas nepaisant pakartotinio COVID-19 pandemijos 
paūmėjimo, rodo tarpparlamentinio bendradarbiavimo svarbą, nes Europos Parlamento narių ir 
nacionalinių parlamentų narių keitimasis nuomonėmis yra vienas iš modernaus parlamentarizmo 
ramsčių. Be to, esame tvirtai įsitikinę, kad mūsų parlamentų, kaip piliečių atstovų, vaidmens 
stiprinimas ir tolesnis tarpparlamentinio bendradarbiavimo stiprinimas yra gyvybiškai svarbūs 
Europos demokratijos ateičiai.

Naujausi IT sprendimai suteikė mums galimybę tęsti ir net suintensyvinti mainus ir mes pripažįstame, 
kad vaizdo konferencijos atitinkamais atvejais suteikia galimybę sumažinti posėdžių anglies 
pėdsaką ir taip padeda siekti Europos tvarumo ir klimato tikslų. Tačiau visi esame įsitikinę, kad 
jokie technologiniai sprendimai negali pakeisti tiesioginių susitikimų. Tikimės, kad 2022 m. baigsis 
pandemija ir mes grįžime prie tiesioginių tarpparlamentinių susitikimų, vizitų ir kitos veiklos.

1 Kai kurie susitikimą organizuojančio parlamento, t. y. Europos Parlamento arba pirmininkaujančios valstybės narės par-
lamento, nariai dalyvauja asmeniškai, o kiti parlamento nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
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Norėtume padėkoti buvusiai pirmajai pirmininko pavaduotojai Robertai METSOLAI už jos atsidavimą 
ir indėlį į Europos Parlamento santykius su nacionaliniais parlamentais ir pasveikinti ją 2022 m. sausio 
mėn. tapus Europos Parlamento Pirmininke.

Mes, už ryšius su nacionaliniais parlamentais atsakingi Parlamento pirmininko pavaduotojai, 
skatiname tarpparlamentinį dialogą ir esame įsitikinę, kad Europos Parlamentas ir ES nacionaliniai 
parlamentai tebėra pagrindiniai partneriai formuojant Europos ateitį. Esame įsipareigoję tęsti 
darbą su nacionalinių parlamentų nariais, siekiant užtikrinti, kad ES išliktų taiki ir klestinti vieta savo 
piliečiams.

EP pirmininko pirmasis pavaduotojas Othmar KARAS ir EP pirmininko pavaduotoja Dita CHARANZOVÁ EP patalpose Strasbūre, 
© Europos Sąjunga 2021- EP/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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SVARBIAUSI 2021 M. TARPPARLAMENTINĖS DAR-
BOTVARKĖS LAIMĖJIMAI IR PAGRINDINĖS TEMOS
Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato darbui 2021 m. politiškai vadovavo ir jį orientavo 
Europos Parlamento Pirmininkas David SASSOLI ir pirmoji pirmininko pavaduotoja Roberta 
METSOLA kartu su už ryšius su nacionaliniais parlamentais atsakinga pirmininko pavaduotoja Dita 
CHARANZOVÁ ir Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) bei Komitetų pirmininkų sueigos pirmininku 
Antonio TAJANI.

Nuo pat pradžių buvo tikimasi, kad 2021-ieji – antrieji COVID-19 pandemijos metai – bus politiniu 
požiūriu sudėtingi. Visi galvojo apie pandemiją ir visų pirma apie tai, kaip kovoti su jos ekonominėmis 
ir socialinėmis pasekmėmis, pasiekti žaliąjį, skaitmeninį ir tvarų atsigavimą ir užtikrinti parlamentinę 
kontrolę šioje srityje. Daugelyje susitikimų aptarti kiti labai aktualūs klausimai: ES migracijos politika, 
teisinės valstybės padėtis valstybėse narėse ir ES saugumo ir išorės veiksmai vis nepastovesnėje 
tarptautinėje aplinkoje.

Per tuos metus parlamentai iš tikrųjų keitėsi patirtimi ir nuomonėmis apie kovos su naujomis 
pandemijos bangomis priemones, įskaitant ES skiepijimo strategiją, kurioje jie pakartojo remiantys 
vieningą ES požiūrį į COVID-19 vakcinas, ES skaitmeninį COVID pažymėjimą ir naują perspektyvią 
ES sveikatos saugumo sistemą – Europos sveikatos sąjungą, kuria siekiama gerinti reagavimą į 
tarpvalstybines sveikatos krizes, gerinti ligų prevenciją ir stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Konferencijos dėl Europos ateities dabartinė padėtis ir parlamentų lūkesčiai dėl jos rezultatų kartu su 
nerimą keliančiais energijos kainų pokyčiais antrąjį pusmetį ir rimtomis jų pasekmėmis įmonėms ir 
vartotojams buvo įtraukti į tarpparlamentinių susitikimų darbotvarkes.

2020 m., pratrūkus pandemijai, politinių dokumentų, dėl kurių per posėdžius paprastai vyksta 
intensyvios derybos, priėmimas buvo pakeistas kitomis procedūromis. Europos Sąjungos 
parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje (COSAC) Tarybai pirmininkavusios Portugalija 
ir Slovėnija ES institucijoms pateikė laiškus, kuriuose apibendrintos parlamentinės iniciatyvos, kurių 
buvo imtasi jų pirmininkavimo laikotarpiu. Kadangi ES parlamentų pirmininkų konferencija taip 
pat buvo surengta nuotoliniu būdu, nebuvo priimta jokių išvadų. Jas pakeitė „pirmininkaujančios 
valstybės narės išvados“. Nepaisant to, Konferencijai pavyko priimti dvi ataskaitas:

• ataskaitą dėl glaudesnio tarpparlamentinio bendradarbiavimo naudojant šiuolaikines 
technologijas ir

• Tarpparlamentinio bendradarbiavimo gairių atnaujinimo darbo grupės ataskaitą.

Tarpparlamentinėje konferencijoje bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo 
ir gynybos politikos (BSGP) klausimais taip pat nuspręsta priimti galutinį pirmininkų pareiškimą, o ne 
išvadas, kurias buvo pernelyg sunku priimti per nuotolinį posėdį.

Nepaisant pradinių pirmininkaujančių Portugalijos ir Slovėnijos ketinimų, visi COSAC posėdžiai, 
tarpparlamentinės konferencijos ir Europos Parlamento organizuojami renginiai, įskaitant 
tarpparlamentinius komitetų susitikimus, Europos parlamentų savaitę ir Jungtinę parlamentinės 
kontrolės grupę Europolo klausimais (JPKG), dėl epidemiologinės COVID padėties 2021 m. turėjo 
būti organizuojami nuotoliniu arba mišriu formatu, todėl nebuvo galima surengti didelių tiesioginių 
susitikimų pirmininkaujančių valstybių narių sostinėse arba Briuselyje.

Nuo 2020 m. ši tendencija tęsėsi, taigi 2021 m. tarpparlamentinių susitikimų skaičius toliau didėjo. 
Dalyvių iš Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų skaičius taip pat labai padidėjo.

Atrodo, kad aktyvesnį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių dalyvavimą iš esmės lėmė 
galimybė susitikimuose dalyvauti nuotoliniu būdu ir tai, kad nebeliko būtinybės keliauti. Antraisiais 
COVID-19 pandemijos metais skaitmeninės priemonės buvo dar plačiau naudojamos. Galbūt tai 
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atspindėjo tendenciją, kaip ateityje gali būti organizuojami tarpparlamentiniai susitikimai: formatas 
galėtų išlikti mišrus vidutinės trukmės ar net ilgesniu laikotarpiu po pandemijos. Tačiau, kaip buvo 
pareikšta keliuose tarpparlamentiniuose forumuose, bendrai sutariama, kad nėra technologinių 
sprendimų, kuriais būtų galima pakeisti tiesioginius susitikimus, ir kad fiziniai susitikimai turėtų būti 
atnaujinami, kai tik tai bus galima dėl epidemiologinės padėties.

Dėl COVID-19 pandemijos ir Europos Parlamente taikomų sąlygų 2021 m. neatvyko nė viena 
delegacija ir nebuvo surengta jokių vizitų. Tačiau keletas Europos Parlamento narių ir nacionalinių 
parlamentų narių susitikimų įvyko nuotoliniu būdu. Dėl epidemiologinės padėties ir Europos 
Parlamente taikomų sąlygų ES nacionaliniai parlamentai taip pat nerengė dvišalių vizitų į Europos 
Parlamentą.

Europos Parlamentas suintensyvino santykius su nacionaliniais parlamentais, rengdamas oficialius ir 
neoficialius Parlamento pirmininko pavaduotojo, atsakingo už ryšius su nacionaliniais parlamentais 
ir COSAC, kelių COSAC pirmininkų ir jų atitinkamų ES reikalų komitetų susitikimus.

Dėl pandemijos įvedus suvaržymus, vaizdo konferencijos pasirodė esančios ypač sėkmingas ir 
veiksmingas neformalių informacinių ir ad hoc susitikimų ir tikslinių mainų su aukšto lygio pranešėjais 
formatas, nors tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos Parlamento nariams trūko daugiau 
interaktyvių tiesioginių susitikimų ir asmeninių ryšių. Tikimasi, kad ši priemonė ir toliau bus svarbus 
komunikacijos per tikslinius ir tiesioginius dvišalius susitikimus būdas, nors ji niekada neturės tokios 
pačios pridėtinės vertės kaip tiesioginiai susitikimai.

Dėl sveikatos krizės parlamentai taip pat ėmė aktyviau keistis informacija internetu ir elektroniniu 
būdu (raštu), visų pirma per ECPRD ir IPEX tinklus2. Tai, kad 2020–2021 m. pagal Protokolą Nr. 2 
gautų nuomonių skaičius padidėjo daugiau kaip 80 proc., galima paaiškinti tuo, kad ES institucijos ir 
nacionaliniai parlamentai 2021 m. buvo prisitaikę prie COVID-19 pandemijos poveikio ir jų teisėkūros 
darbas vyko visu pajėgumu.

Iš tiesų nacionaliniai parlamentai pateikė gana daug nuomonių pagal Protokolą Nr. 2, visų pirma 
atsakydami į keletą pasiūlymų aplinkos, teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Statistiniai duomenys 
parodo, kad ES nacionaliniai parlamentai šiuo protokolu dažniau naudojosi siekdami pareikšti savo 
nuomonę dėl pasiūlymų turinio, o ne dėl subsidiarumo. Tai galėtų rodyti jų norą labiau įsitraukti į 
esminį teisėkūros procesą.

Per neoficialų politinį dialogą pateiktų nuomonių skaičius taip pat labai padidėjo: nuo 179 nuomonių 
2020 m. iki 222 nuomonių 2021 m. (+24 %), greičiausiai dėl to, kad 2021 m. Komisija, reaguodama į 
COVID-19 pandemiją, labai aktyviai siūlė naujus teisės aktus.

2021 m. taip pat buvo sukurta ir pradėjo veikti IPEX v3 platforma. Viena iš pagrindinių naujosios 
platformos naujovių yra tai, kad parlamentai gali įkelti naujų rūšių dokumentus, nebūtinai susijusius 
su subsidiarumo kriterijumi (pagrįstos nuomonės ar nuomonės vykstant neoficialiam politiniam 
dialogui). Šiais dokumentais, vadinamais savo iniciatyva parengtais dokumentais, siekiama skatinti 
tarpparlamentinį bendradarbiavimą įvairiose srityse, kaip antai: i) daugiametė finansinė programa, ii) 
ES tarptautiniai susitarimai, iii) Komisijos darbo programa, iv) parlamentų indėlis į Konferencijos dėl 
Europos ateities darbą ir v) iniciatyvos Paramos demokratijai tinklo srityje.

Tradiciškai tarpparlamentinis bendradarbiavimas yra orientuotas į politinius ir institucinius klausimus 
ir diskusijas. Diskusijos apie išankstinio perspėjimo sistemą, per subsidiarumo patikrą susiejančią 
nacionalinius parlamentus su ES teisėkūros procesu, paskatino platų teisėkūros dialogą, apimantį 
daug daugiau nei vien subsidiarumą. Pastaraisiais metais taip pat buvo skiriamas dėmesys Europos 
vykdomųjų veiksmų ir agentūrų parlamentinei kontrolei ir priežiūrai, visų pirma teisingumo ir 
vidaus reikalų srityje. Parlamentinis bendradarbiavimas taip pat plėtojamas ES išorės politikos srityje, 

2 Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras (ECPRD) ir Tarpparlamentinių ES informacijos mainų sistema 
(IPEX).
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daugiausia BUSP/BSGP kontekste, taip pat vykdant parlamentinę diplomatiją, remiant demokratiją 
ir bendradarbiaujant daugiašaliuose ir netgi pasauliniuose forumuose, siekiant skatinti Europos 
vertybes ir interesus.

2021 m. daugelyje tarpparlamentinių forumų ir dvišalių diskusijų buvo nuolat keliami šie klausimai:

i. ES atsakas į pandemiją ir ekonomikos gaivinimo planai

Visus metus ES parlamentų nariai diskutavo apie COVID-19 pandemijos raidą ir visų pirma apie ES 
atsaką į jos atsinaujinimą visame pasaulyje ir naujas jos atmainas. Jie taip pat svarstė, kaip šalinti 
socialinius ir ekonominius pandemijos padarinius pasitelkiant investicijas, konkurencingumą 
ir įgūdžius ir kaip užtikrinti tvarų ir žaliąjį ekonomikos atsigavimą. Šis klausimas buvo pagrindinis 
diskusijų per Europos parlamentų savaitę klausimas ir buvo viena iš pagrindinių COSAC pirmininkų 
susitikimo Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai metu temų. Konkrečiau kalbant, nacionalinių 
parlamentų vaidmuo įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus buvo vienas iš svarbiausių COSAC plenarinio posėdžio prioritetų.

EP Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto pirmininkė 
Irene Tinagli ir Portugalijos Respublikos Asamblėjos Europos 
reikalų komiteto pirmininkas Luís Capoulas Santos ECON 
tarpparlamentiniame komitetų susitikime „Atsparumas ir 
atsigavimas po COVID-19 krizės“, 2021 m. vasario 22 d. 
© Europos Sąjunga 2021 m. – Philippe BUISSIN

ii. Konferencija dėl Europos ateities

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai toliau svarstė Europos ateitį Konferencijoje dėl 
Europos ateities, kuri turėtų baigti savo darbą 2022 m. Naujausi Konferencijos pokyčiai ir parlamentinio 
aspekto svarba jos procesuose ir diskusijose buvo akcentuoti keliuose tarpparlamentiniuose 
susitikimuose, visų pirma 2021 m. lapkričio 29–30 d. COSAC plenariniame posėdyje.

EP Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) pirmininko pavaduotojas Charles Goerens, Slovėnijos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekretorius Gašper Dovžan ir Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos vienas iš 
pirmininkų Guy Verhofstadt AFCO tarpparlamentinio komiteto posėdyje „Nacionalinių parlamentų lūkesčiai dėl Konferencijos 
dėl Europos ateities“, 2021 m. lapkričio 9 d., 
© Europos Sąjunga 2021 m. - Alexis HAULOT
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iii. Teisinė valstybė, demokratija ir pagrindinės teisės

Kadangi teisinės valstybės principo laikymasis tapo kompleksiniu prioritetu visose ES politikos 
srityse, tai taip pat atsispindėjo įvairiose tarpparlamentinėse diskusijose, atsižvelgiant į itin svarbų 
nacionalinių parlamentų vaidmenį saugant ES vertybes ir teisės aktus bei užtikrinant jų vykdymą, 
taip pat į Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos prioritetus.

Šiomis aplinkybėmis taip pat aptartas kovos su COVID-19 priemonių, kurių ėmėsi daugelis vyriausybių, 
poveikis demokratijai ir pagrindinėms teisėms, visų pirma siekiant užtikrinti vykdomosios valdžios 
priežiūrą, kurią turi vykdyti parlamentai. Atsižvelgdamas į tai, gruodžio 9 d. Europos Parlamento 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas surengė tarpparlamentinį komitetų 
susitikimą dėl teisinės valstybės padėties ES. Šis susitikimas buvo padalytas į dvi grupes: viena skirta 
pasikeisti nuomonėmis dėl Komisijos 2021 m. metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos, 
o kita pavadinta „Tolesni veiksmai, susiję su demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmu“. Taip pat buvo plačiai diskutuojama dėl sąlygų taisyklių taikymo ES lėšų išmokėjimą 
susiejant su teisinės valstybės principo laikymusi. Be to, 2021 m. liepos 19 d. vykusiame COSAC 
pirmininkų susitikime aptartos Europos vertybės ir teisinė valstybė Sąjungoje.

EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto pirmininkas Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR ir už teisingumą 
atsakingas Europos Komisijos narys Didier REYNDERS 2021 m. gruodžio 9 d. LIBE tarpparlamentiniame komitetų susitikime dėl 
teisinės valstybės padėties ES, 
© Europos Sąjunga 2021 m. – Alexis HAULOT

iv. Žalioji ir skaitmeninė pertvarka

Žalioji ir skaitmeninė pertvarka yra vienas iš pagrindinių Ursulos VON DER LEYEN vadovaujamos 
Komisijos prioritetų ir buvo viena iš pagrindinių diskusijų temų, ypač 2021 m. Europos parlamentų 
savaitės metu. Taip pat diskutuota apie poreikį nustatyti bendras ES taisykles dėl prieinamų ir į žmogų 
orientuotų technologijų laikantis ES vertybių, taip pat apie ES planus plačiau diegti skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, superkompiuterius ir duomenų platformas.

Be to, 2021 m. Europos parlamentų savaitės renginys buvo „žalesnis“: ypatingas dėmesys jo metu 
teko klimato kaitai ir vis didesniam jos poveikiui ES ekonominei, biudžeto ir socialinei politikai.

Rengiantis JT klimato kaitos konferencijai Glazge, parlamento nariai pasisakė už spartesnius klimato 
srities veiksmus visame pasaulyje ir paragino ES išlikti pasaulio lydere kovojant su klimato kaita. Jie 
taip pat pabrėžė, kad reikia sąžiningai pereiti prie ekologiškos ekonomikos.

v. Migracija

Migracija ir toliau buvo vienas iš svarbiausių praėjusių metų darbotvarkės klausimų. Nuo Vokietijos 
pirmininkavimo Tarybai pradžios Europos Parlamentas kartu su kiekviena pirmininkaujančia 
valstybe nare ir trijų paeiliui pirmininkaujančių valstybių narių parlamentais rengė nuotolines 
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aukšto lygio konferencijas migracijos ir prieglobsčio klausimais. Prancūzijos parlamentas Prancūzijos 
pirmininkavimo laikotarpiu tokį renginį surengs Prancūzijoje.

vi. ES vaidmuo pasaulyje

Kadangi skaudūs ekonominiai, socialiniai, politiniai ir geopolitiniai COVID-19 pandemijos padariniai 
ir toliau darė poveikį pagrindiniams ES BUSP ir BSGP aspektams, 2021 m. ES saugumo aplinka toliau 
blogėjo ir buvo viena iš labiausiai aptartų klausimų tarpparlamentiniuose forumuose užsienio 
politikos klausimais.

Tarpparlamentinės konferencijos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo 
ir gynybos politikos (BSGP) klausimais diskusijose didelis dėmesys skirtas pasauliniam COVID-19 
pandemijos protrūkiui, kuris iš esmės pakeitė tarptautinę aplinką ir paskatino pasaulio tvarkos 
pokyčius. Tarpparlamentinės konferencijos dalyviai pabrėžė didžiulę ES vidaus atsparumo, naujų 
partnerysčių kūrimo ir ES daugiašalės vizijos stiprinimo visame pasaulyje svarbą, kartu palankiai 
įvertindami Europos komandos ir pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę iniciatyvas, kurios padeda 
šalims partnerėms kovoti su pandemijos poveikiu.

Jie paragino valstybes nares parodyti tikrą politinę valią bendrai siekti ES užsienio politikos tikslų ir 
kovoti su trečiųjų šalių bandymais suskaidyti ES, taip pat pažymėjo, kad vis dar yra daug neišnaudotų 
galimybių derinti ir integruoti visas ES išorės veiksmų tvirtosios ir minkštosios galios priemones, kad 
būtų pasiekti BUSP ir BSGP tikslai.

„Brexit’as“ ir naujasis ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas buvo dar viena kompleksinė 
ir pasikartojanti tema pirmaisiais šio susitarimo įgyvendinimo metais.
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1. TARPPARLAMENTINIAI INSTITUCINIAI ORGANAI
1.1 Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC) buvo įsteigta 1989 m. lapkričio mėn. 
Paryžiuje. Ji unikali tuo, kad tai vienintelis tarpparlamentinis forumas, įtvirtintas Sutartyse (Protokole 
Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje). Pagrindinį vaidmenį apibrėžiant 
COSAC kryptį ir darbą atlieka valstybės narės, rotacijos tvarka pirmininkaujančios Tarybai, nacionalinis 
parlamentas. Jam talkina trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) 
valstybių narių grupė, kurios nuolatinis narys yra Europos Parlamentas. Organizacinę pagalbą 
pirmininkaujančiajai valstybei narei teikia nedidelis Europos Parlamente veikiantis sekretoriatas, 
vadovaujamas nacionalinio parlamento deleguoto pareigūno (vadinamojo nuolatinio nario). Žr. 
www.ipex.eu.

2021 m. sausio 11 d. surengusi pirmininkų susitikimą, Portugalijos Respublikos Asamblėja pradėjo 
su parlamentiniu aspektu susijusią Portugalijos pirmininkavimo Tarybai veiklą. Tiek šis susitikimas, 
tiek 65-asis COSAC plenarinis posėdis vyko nuotoliniu būdu, nepaisant pradinių pirmininkaujančios 
valstybės narės ketinimų organizuoti tiesioginius renginius. Dėl epidemiologinės COVID-19 padėties 
šių susitikimų nebuvo įmanoma surengti tiesiogiai Lisabonoje.

Sausio mėn. įvykusiame pirmininkų susitikime daug diskutuota apie tai, kaip tuo metu kovoti su 
pandemija, taip pat apie tai, kaip toliau kurti Europos sveikatos sąjungą, kaip spręsti sveikatos krizės 
poveikio problemą ir kaip apskritai skatinti atsigavimą ES. Nuodugniai aptarti ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai, kuriems pirmininkaujanti Portugalija skyrė daugiausiai dėmesio. 
Parlamentų nariai aptarė ir kitus Portugalijos prioritetus, pavyzdžiui, Europos socialinio modelio ir ES 
pagrindinių vertybių stiprinimą, ir tai, kaip skatinti Europos savarankiškumą, kartu išlaikant atvirumą 
pasauliui.

2021 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d. COSAC plenariniame posėdyje dalyvaujant Ministrui 
Pirmininkui António COSTAI Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai apžvelgė 
Portugalijos pirmininkavimą Tarybai ir aptarė socialinės Europos temą ir Porto aukščiausiojo lygio 
susitikimo rezultatus. Jie taip pat apsikeitė nuomonėmis dėl nacionalinių ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo ir parlamentinės kontrolės šioje srityje svarbos. Be to, 
vienas posėdis buvo skirtas Konferencijai dėl Europos ateities. Jame Konferencijos vykdomosios 
valdybos pirmininkai EP narys Guy VERHOFSTADT ir Komisijos narė Dubravka ŠUICA išdėstė, kaip 
bus organizuojama Konferencija ir kokių veiksmų iki šiol imtasi. Posėdžiui taip pat vadovavo EP 
Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto pirmininkas Antonio TAJANI, kuris suteikė didelį postūmį prieš 
Konferenciją kalbėdamas apie AFCO komiteto darbą.

http://www.ipex.eu
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E
P pirmoji pirmininko pavaduotoja Roberta METSOLA 65-ajame COSAC 
plenariniame posėdyje 2021 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d., 
© EU-EP

2021 m. liepos mėn. pirmininkauti COSAC pradėjo Slovėnijos parlamentas, kuris dėl tebesitęsiančių 
COVID-19 pandemijos sukeltų problemų taip pat turėjo COSAC renginius organizuoti nuotoliniu 
būdu.

Pirmininkų susitikimas vyko 2021 m. liepos 19 d. Pirmininkaujanti Slovėnija tęsė darbą, susijusį su ES 
atsparumu, atsigavimu ir strateginiu savarankiškumu kovojant su pandemija, taip pat svarstė Europos 
ateitį Konferencijoje dėl Europos ateities. Pirmininkų susitikime parlamentų nariai aptarė visas šias 
temas, taip pat Europos vertybių ir teisinės valstybės padėtį Sąjungoje, saugumą Europos Sąjungoje 
ir stabilumą kaimyninėse šalyse. Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry BRETON buvo 
pakviestas pristatyti naują Komisijos ES kibernetinio saugumo strategiją, kuria siekiama stiprinti 
Europos kolektyvinį atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir sudaryti sąlygas piliečiams ir įmonėms 
naudotis sąžiningai teikiamomis ir patikimomis paslaugomis.

COSAC pirmininkų susitikimas, 2021 m. liepos 16 d., 
© Europos Sąjunga 2021 m. – Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato interneto svetainė
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Lapkričio mėn. pabaigoje 65-asis COSAC plenarinis posėdis vyko nuotoliniu būdu. Slovėnijos 
pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai buvo aptartas dalyvaujant Slovėnijos užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekretoriui. Diskusijos dėl Vakarų Balkanų europinės perspektyvos sulaukė 
didelio susidomėjimo: dauguma kalbėtojų pasisakė už paramą šiam procesui ir pažymėjo, kad reikia 
visapusiškai laikytis kriterijų ir vykdyti reformas, visų pirma demokratijos ir teisinės valstybės srityje. 
Parlamento nariai taip pat apsikeitė nuomonėmis apie būsimą jaunimo vaidmenį ES sprendimų 
priėmimo procesuose ir dar kartą aptarė naujausius Konferencijos dėl Europos ateities pokyčius ir 
parlamentinio aspekto svarbą jos procesuose ir diskusijose.

Pirmininkaujanti Slovėnija taip pat sėkmingai užbaigė naujo nuolatinio COSAC sekretoriato nario 
paskyrimą 2022–2023 m. laikotarpiui.

Nei 65-ojoje, nei 66-ojoje COSAC plenarinėje sesijoje nebuvo priimta nuomonė politinės deklaracijos 
forma. Vadovaudamosi per COVID-19 pandemiją 2020 m. Tarybai pirmininkavusių Kroatijos ir 
Vokietijos pavyzdžiu, Tarybai pirmininkavusios Portugalija ir Slovėnija ES institucijoms pateikė laiškus, 
kuriuose apibendrintos parlamentinės iniciatyvos, kurių buvo imtasi jų pirmininkavimo laikotarpiu.

Dėl ES ir JK santykių vėl turėjo būti deramasi 2021 m., šį kartą pagal Prekybos ir bendradarbiavimo 
susitarimą. COSAC pirmininkų trejetas Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų ir Bendruomenių Rūmų 
prašymu toliau teikė kvietimus į JK parlamentą, kad būtų išlaikyti vaisingi tarpparlamentiniai santykiai.

Be to, šiais metais dėl patogumo nuotoliniu būdu organizuoti posėdžius nuotoliniu būdu (vaizdo 
konferencijas) buvo galima surengti papildomus posėdžius, papildančius COSAC pirmininkų 
susitikimus ir plenarinius posėdžius. Vadovaudamosi Kroatijos ir Vokietijos pavyzdžiu, abi 
pirmininkavusios valstybės narės toliau rengė neoficialų keitimąsi nuomonėmis COSAC pirmininkams, 
kuriuose dalyvavo aukšto lygio pranešėjai, visų pirma Europos Komisijos nariai. Pirmininkų trejeto 
susitikimai taip pat buvo rengiami gerokai prieš pagrindinius COSAC posėdžius, o ne tik išvakarėse.

COSAC renginiai ir susitikimai pateikti I priede.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai:

• COSAC diskusijų 2021 m. padaugėjo: buvo toliau rengiami neoficialūs keitimaisi nuomonėmis 
su aukšto lygio pranešėjais iš Europos Komisijos.

• Visi COSAC posėdžiai dėl epidemiologinės COVID-19 padėties 2021 m. turėjo būti 
organizuojami nuotoliniu formatu, todėl nebuvo galima surengti didelių tiesioginių susitikimų 
pirmininkaujančių valstybių narių sostinėse.

• Europos Parlamentas suintensyvino savo darbo santykius ir bendradarbiavimą COSAC veikloje 
ir aktyviai bei reguliariai dalyvavo COSAC posėdžiuose.
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1.2 ES valstybių narių parlamentų pirmininkų konferencija (EUSC)

2010 m. buvo priimtos ES valstybių narių parlamentų pirmininkų konferencijos (EUSC) Stokholmo 
gairės. Jose numatyta surengti vieną metinį susitikimą, kurį organizuoja atitinkamų metų antrąjį 
pusmetį Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir kuris vyksta kitų metų pirmininkavimo Tarybai 
pavasario laikotarpiu. Ši konferencija priima neprivalomas pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadas. Be to, ji turi užduotį užtikrinti tarpparlamentinės ES veiklos koordinavimo priežiūrą.

EUSC darbotvarkę rengia ES valstybių narių parlamentų generalinių sekretorių susirinkimas. Žr.  
www.ipex.eu.

Dėl COVID-19 pandemijos atšaukus 2020 m. ES parlamentų pirmininkų konferenciją, Tarybai 
pirmininkaujanti Vokietija ėmėsi iniciatyvos 2021 m. pirmininkų konferenciją surengti nuotoliniu 
būdu iš Berlyno 2021 m. gegužės mėn.

Pirmininkų konferencija buvo sutrumpinta iki pusės dienos, ją pradėjo Bundestago pirmininkas 
Wolfgang SCHÄUBLE ir Bundesrato pirmininkas Reiner HASSELOFF.  Europos Parlamentui atstovavo 
pirmoji Parlamento pirmininko pavaduotoja Roberta METSOLA.

Pranešėjai diskutavo tema „Skaitmeninimas ir kintanti viešoji erdvė. Rizika ir galimybės 
atstovaujamosios demokratijos srityje“.  Diskusijoje R. METSOLA atkreipė dėmesį į tai, kad reikia 
apsaugoti Europos Parlamento rinkimų sąžiningumą ir toliau didinti ES skaidrumą. Ji apibūdino 
Konferenciją dėl Europos ateities, kuriai būdingas stiprus parlamentinis aspektas, kaip galimybę 
paskatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą ES.

Kadangi pirmininkų konferencija buvo surengta nuotoliniu būdu, nebuvo priimta jokių išvadų. Jas 
pakeitė „pirmininkaujančios valstybės narės išvados“, suderintos su kitais trejeto nariais (Suomija, 
Slovėnija ir Europos Parlamentu).

Nepaisant to, posėdis buvo puiki proga priimti dvi ataskaitas, kurias buvo numatyta priimti 2020 
m. konferencijoje, bet jų priėmimas buvo atidėtas, nes konferencija buvo atšaukta dėl pandemijos.  
2021 m. kovo mėn. generalinių sekretorių posėdyje buvo vieningai patvirtintos abi ataskaitos:

• ataskaita dėl glaudesnio tarpparlamentinio bendradarbiavimo naudojant šiuolaikines 
technologijas ir

• Tarpparlamentinio bendradarbiavimo gairių atnaujinimo darbo grupės ataskaita.

2019 m. balandžio mėn. Vienoje vykusioje ES parlamentų pirmininkų konferencijoje Tarybai 
pirmininkaujančiai Suomijai buvo pateiktas prašymas sudaryti darbo grupę, kuri pateiktų pasiūlymą 
dėl 2008 m. Tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje gairių atnaujinimo. Darbo 
grupės taip pat buvo paprašyta pateikti ataskaitą, kaip geriau panaudoti šiuolaikines komunikacijos 
priemones tarpparlamentiniam bendradarbiavimui palengvinti.

Darbo grupė savo išvadas pristatė 2020 m. sausio 26–27 d. Helsinkyje vykusiame ES valstybių narių 
parlamentų generalinių sekretorių susitikime. Tačiau, 2020 m. gegužės mėn. atšaukus ES parlamentų 
pirmininkų konferenciją, ataskaitos negalėjo būti priimtos, todėl Suomijos parlamentas paprašė, 
kad Pirmininkų konferencijai pirmininkaujanti Vokietija pateiktų dokumentą 2021 m. gegužės mėn. 
pirmininkų susitikimui.

Ataskaita dėl tarpparlamentinio bendradarbiavimo naudojant šiuolaikines technologijas

Ataskaitą dėl tarpparlamentinio bendradarbiavimo naudojant šiuolaikines technologijas darbo 
grupė iš pradžių parengė 2020 m. pradžioje prieš dėl koronaviruso pandemijos įvykusius sparčius 

http://www.ipex.eu
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pokyčius IT technologijų naudojimo srityje. Pirmininkaujanti Vokietija, pritarus Suomijos darbo grupės 
vadovui, pripažino, kad reikia iš dalies pakeisti ataskaitą atsižvelgiant į per pandemiją įgytą patirtį.  
Todėl peržiūrėtas tekstas buvo pateiktas 2021 m. kovo 29 d. generalinių sekretorių susitikimui.  Jis 
buvo dar kartą iš dalies pakeistas prieš jį priimant 2021 m. balandžio 14 d. ES parlamentų pirmininkų 
konferencijoje.

Galutinėje ataskaitoje, kurią vienbalsiai patvirtino ES parlamentų pirmininkų konferencija, pateikiamos 
šios rekomendacijos:

• pažymima, kad negalima pakeisti tarpparlamentinių konferencijų, kurios pagal 
Tarpparlamentinio bendradarbiavimo ES gairių 2 straipsnį nustatytos kaip nuolatinė sistema, 
išskyrus atvejus, kai neįmanoma surengti fizinio posėdžio, ir tokiu atveju technologija gali būti 
patikima ir tinkama alternatyva;

• pažymima, kad vaizdo konferencijos, kai tinkama, suteikia galimybę sumažinti posėdžių 
anglies pėdsaką ir taip padeda siekti Europos tvarumo ir klimato tikslų;

• atkreipiamas dėmesys į tai, kad technologija leidžia pakeisti kai kuriuos nepagrindinius 
posėdžius, pvz., rengiamus parengiamaisiais ar administraciniais tikslais, arba pareigūnus 
telekonferencijomis, naudojant bendras darbo vietas ar kitas technines priemones;

• parlamentai raginami sudaryti palankesnes sąlygas tarpparlamentinėms vaizdo konferencijoms 
teikiant savitarpio pagalbą ir glaudžiai bendradarbiaujant IT ir techniniais klausimais, kad vaizdo 
konferencijos taptų veiksmingesnėmis ir nuspėjamomis priemonėmis ateityje, kartu stiprinant 
Europos skaitmeninį savarankiškumą ir atsparumą ir laikantis ES duomenų apsaugos taisyklių;

• pažymima, kad tais atvejais, kai technologijos naudojamos susitikimams pakeisti arba tobulinti, 
jos turėtų įkūnyti tas pačias bendradarbiavimo, įtraukumo, dalyvavimo ir atvirumo vertybes, 
kurios tradiciškai būdingos tarpparlamentinėms konferencijoms, įskaitant kalbų vartojimo 
tvarką;

• parlamentai skatinami planuojant IRT viešuosius pirkimus atsižvelgti į tarpparlamentinės 
komunikacijos reikalavimus ir tikslą stiprinti Europos skaitmeninį savarankiškumą ir atsparumą 
kaip vieną iš veiksnių nustatant specifikacijas.

Ataskaita dėl Tarpparlamentinio bendradarbiavimo gairių atnaujinimo

2019 m. balandžio mėn. Vienoje vykusios ES parlamentų pirmininkų konferencijos prašymu 
pirmininkaujančios Suomijos įsteigta darbo grupė buvo įgaliota Lisabonos tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo ES gaires pritaikyti prie esamų sąlygų. Lisabonos gairės, kuriose nustatyta 
bendroji tarpparlamentinio bendradarbiavimo sistema, buvo patvirtintos 2008 m., prieš įsigaliojant 
Lisabonos sutarčiai. Jos paseno ir nebeatspindėjo nuo tada įvykusių permainų tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo srityje.

Darbo grupės buvo paprašyta, kad 2020 m. Helsinkio ES parlamentų pirmininkų konferencijai būtų 
parengta ataskaita šiais klausimais:

• dėl techninio gairių pritaikymo prie esamų sąlygų, įskaitant griežtesnį nuorodų į Sutartis 
naudojimą ir visų gairių kalbinę peržiūrą;

• dėl esamų konferencijų formatų įtraukimo į gaires. Šie formatai galėtų apimti, pvz., 
Tarpparlamentinę konferenciją stabilumo, ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo ES 
klausimais, Tarpparlamentinę konferenciją BUSP ir BSGP klausimais bei Jungtinę parlamentinės 
kontrolės grupę Europolo klausimais;

• dėl geresnio šiuolaikinių ryšio priemonių naudojimo tarpparlamentiniam bendradarbiavimui 
palengvinti.
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Be to, ES parlamentų pirmininkų konferencija paprašė Tarybai pirmininkaujančios Suomijos parengti 
tinkamą bendrą sutarimą dėl tarpparlamentinio komitetų susitikimo Eurojusto veiklai įvertinti, kurį 
organizuotų Europos Parlamentas, kaip numatyta Eurojusto reglamente, kad Helsinkio ES parlamentų 
pirmininkų konferencijoje būtų galima padaryti išvadas šiuo klausimu.

Atidžiai atsižvelgus į Vienos EUSC įgaliojimus, buvo parengtas gairių techninio ir kalbinio atnaujinimo 
projektas. Nuosekliai užfiksuotos permainos po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, visų pirma naujosios 
tarpparlamentinės konferencijos ir jungtinė kontrolė bei teisingumo ir vidaus reikalų vertinimas. Gairių 
projekto struktūra yra informatyvesnio pobūdžio. Įtrauktos nuorodos į kiekvieno tarpparlamentinio 
organo teisinį pagrindą ir darbo tvarkos taisykles.

Atnaujintas gaires vienbalsiai patvirtino ES parlamentų pirmininkų konferencija.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai:

• nuotoliniu būdu surengta ES parlamentų pirmininkų konferencija (2020 m. ES parlamentų 
pirmininkų konferencija buvo atšaukta);

• nebuvo priimta jokių išvadų, jas pakeitė „pirmininkaujančios valstybės narės išvados“;

• priimta ataskaita dėl glaudesnio tarpparlamentinio bendradarbiavimo naudojant šiuolaikines 
technologija;

• taip pat priimta ataskaita dėl Tarpparlamentinio bendradarbiavimo gairių atnaujinimo.
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2. TARPPARLAMENTINĖS KONFERENCIJOS
2.1 Europos parlamentų savaitė, Tarpparlamentinė konferencija 

stabilumo, ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo ES 
klausimais bei Europos semestro konferencija

Tarpparlamentinė konferencija stabilumo, ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo ES 
klausimais (įsteigta vadovaujantis Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir 
pinigų sąjungoje [fiskalinio susitarimo] 13 straipsniu) yra pagrindas, kuriuo remiantis vyksta diskusijos, 
informacijos ir reikiamų nuostatų įgyvendinimo geriausios praktikos mainai bei ES valstybių narių 
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimas.

Europos semestro konferencija suteikia galimybę pasikeisti informacija apie geriausią Europos 
semestro ciklų įgyvendinimo praktiką ir stiprinti bendradarbiavimą, siekiant prižiūrėti nacionalinio ir 
ES lygmens vykdomųjų institucijų veiksmus.

Kartu jos sudaro Europos parlamentų savaitę, kurios renginiuose dalyvaujantys parlamentarai iš visos 
ES aptaria ekonomikos, biudžeto ir socialinius klausimus. Abi konferencijos yra nuolat įtraukiamos į 
tarpparlamentinės veiklos kalendorių. Tai jungtiniai tarpparlamentinių diskusijų, susijusių su šiomis 
svarbiomis politikos sritimis, forumai.

2021 m. Europos parlamentų savaitės susitikimas, kurį kartu organizavo Europos Parlamentas 
ir Portugalijos parlamentas, vyko 2021 m. vasario 22 d. Briuselyje. Dėl COVID-19 pandemijos šis 
susitikimas vyko nuotoliniu būdu surengus vaizdo konferenciją. Tai buvo 10-oji konferencija, kurioje 
dalyvavo maždaug 140 parlamentų narių iš 27 ES valstybių narių ir keturių šalių kandidačių bei šalių 
stebėtojų, kurie aptarė ekonominius, biudžeto, aplinkos ir socialinius klausimus. Europos Parlamentui 
atstovavo daugiau kaip 60 narių. Itin didelis dalyvių skaičius rodo parlamentų keitimosi nuomonėmis 
siūlomomis temomis sėkmę, aktualumą ir poreikį dabartiniu sudėtingu laikotarpiu.

Diskusijose daugiausia dėmesio skirta COVID-19 krizės poveikiui ES ekonomikai ir ekonomikos 
atsigavimui. Konferencija prasidėjo įžangine plenarine sesija, kurioje dalyvavo aukšto lygio 
tarptautinė ir Europos ekspertų grupė, kurią sudarė Europos Parlamento Pirmininkas David SASSOLI, 
Portugalijos Respublikos Asamblėjos pirmininkas Eduardo FERRO RODRIGUES, Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkas Charles MICHEL, Europos Komisijos pirmininkė Ursula VON DER LEYEN, Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius António GUTERRES, Tarptautinio valiutos fondo valdančioji direktorė 
Kristalina GEORGIEVA ir Europos Centrinio Banko pirmininkė Christine LAGARDE.

Per podiumo diskusiją Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai apsvarstė 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų rengimo klausimus. Trijų paeiliui 
pirmininkaujančių valstybių narių (Vokietijos, Portugalijos ir Slovėnijos) parlamentų nariai ir trys 
Europos Parlamento pranešėjai Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo klausimais 
pasidalijo savo nuomonėmis ir abejonėmis dėl šios naujos finansinės priemonės taikymo.

Po plenarinių posėdžių diskusijų Europos Parlamento Biudžeto (BUDG), Ekonomikos ir pinigų 
politikos (ECON), Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos (ENVI) komitetai vienu metu surengė keturis tarpparlamentinius komitetų susitikimus.

Per ECON tarpparlamentinį susitikimą vykusiose diskusijose daugiausia dėmesio skirta poreikiui 
išlaikyti skatinamąją fiskalinę politiką ir kartu persvarstyti esamus ekonomikos modelius. Buvo 
nurodyta, kad pandemija galėtų suteikti galimybę pritaikyti ES ekonomiką, kad ji taptų tvaresnė ir 
palankesnė augimui. Pagrindinė žinia nacionaliniams parlamentams per BUDG tarpparlamentinio 
susitikimo diskusijas buvo būtinybė skubiai ratifikuoti Sprendimą dėl nuosavų išteklių, kad būtų 
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galima įgyvendinti ekonomikos gaivinimo planą. EMPL tarpparlamentiniame susitikime vykusiose 
diskusijose daugiausia dėmesio skirta klausimui, kaip įgyvendinti 20 Europos socialinių teisių ramsčio 
principų siekiant skubiau įveikti dabartinę krizę. Nariai pabrėžė, kad socialinis aspektas turėtų būti 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų pagrindas, ir kartu išreiškė paramą 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai.

Be to, 2021 m. Europos parlamentų savaitės renginys buvo „žalesnis“: ypatingas dėmesys jo metu 
teko klimato kaitai ir vis didesniam jos poveikiui ES ekonominei, biudžeto ir socialinei politikai. Šio 
pokyčio padarinys – pirmą kartą ENVI komiteto surengtas ketvirtas tarpparlamentinis komitetų 
susitikimas. Jo dalyviai apsikeitė idėjomis dėl galimos Europos žaliojo kurso sinergijos ir siekio sukurti 
atsparesnę Europos sveikatos sąjungą. Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai 
daugiausia dėmesio skyrė tvaraus augimo, kaip pagrindinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų principo, skatinimui, kad dabartine pandemijos krize būtų pasinaudota kaip 
katalizatoriumi mūsų ekonomikai ekologiškiau atkurti.  

Kaip įprasta, antrojoje metų pusėje, 2021 m. 
rugsėjo 28 d., Tarybai pirmininkaujančios 
Slovėnijos sostinėje Liublianoje buvo surengta 
16-oji Tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdymo ES klausimais. 
Susitikimas vyko nuotoliniu būdu iš Slovėnijos 
Nacionalinės Asamblėjos. Konferencijos metu 
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 
atstovai kartu su Europos Komisijos ir Euro 
grupės atstovais aptarė dabartinius finansinius ir 
ekonominius klausimus, susijusius su pasauline 
COVID-19 pandemija.

Pirmojoje grupėje buvo apsikeista nuomonėmis 
dėl kovos su pandemija strategijos finansavimo, 
daugiausia dėmesio skiriant naujiems 
nuosaviems ištekliams ir skaitmeninių paslaugų 
mokesčiui. Dalyviai pritarė tam, kad ES biudžete 
būtų nustatyti nauji nuosavi ištekliai stabiliam ES 
politikos ir tikslų finansavimui ir įgyvendinimui.

Pagrindiniai pranešėjai antrąja tema aptarė 
Europos ekonomikos gaivinimo ir atnaujinimo 
iššūkius ir galimybes, t. y. veiksmingą lėšų 
skyrimą ekonomikos gaivinimo priemonei „Next 
Generation EU“ įgyvendinti. Per diskusijas keli valstybių narių atstovai pristatė savo nacionalinius 
„Next Generation EU“ planus ir apibūdino šią priemonę kaip galimybę pasiekti ES tikslus ir 
įgyvendinti politiką, skirtą ateities kartoms, ypač turint mintyje skaitmeninę ir žaliąją pertvarką ir 
Europos socialinių teisių ramstį.

Šiais klausiamais toliau bus diskutuojama per kitą Europos parlamentų savaitę, kuri bus surengta 
Briuselyje 2022 m. kovo 15–16 d.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai:

• Dėl COVID-19 pandemijos nuotoliniu būdu surengtos Europos parlamentų savaitės 
programa truko vieną dieną, surengus ir Europos semestro konferenciją, ir Tarpparlamentinę 
konferenciją stabilumo, ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo ES klausimais. Be to, 

Europos parlamentų savaitės plakatas, 2021 m.   
© EU_EP
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2021 m. renginys buvo „žalesnis“: ENVI komitetas surengė dar vieną – ketvirtą tarpparlamentinį 
komitetų susitikimą ir ypatingas dėmesys jame teko klimato kaitai ir visi didesniam poveikiui, 
kurį dėl jos patiria ES ekonominė, biudžeto ir socialinė politika.

• Per abu susitikimus buvo diskutuojama apie COVID-19 poveikį ES ekonomikai ir krizės įveikimo 
strategiją.

• Nuotolinis dalyvavimas ir temų aktualumas suteikė galimybę dalyvauti pagrindiniams aukšto 
lygio kalbėtojams ir didesniam parlamentarų skaičiui, kurie pasinaudojo galimybe diskutuoti 
su aukšto lygio institucijų atstovais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

2.2 Tarpparlamentinė konferencija bendros užsienio ir saugumo 
politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) 
klausimais

2012 m. ES valstybių narių parlamentų pirmininkų sueigos sprendimu įsteigta Tarpparlamentinė 
konferencija bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos 
(BSGP) klausimais yra tarpparlamentinė diskusijų ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
klausimais platforma. Konferencijoje, kurią glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu 
dukart per metus rengia Tarybai pirmininkaujančios ES valstybės narės parlamentas, reguliariai 
dalyvauja parlamentarai iš visos ES. Be to, Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas dažnai 
kviečia nacionalinių parlamentų narius į savo posėdžius Briuselyje – tai papildo tarpparlamentinį 
dialogą šioje nepaprastai svarbioje politikos srityje.

18-oji Tarpparlamentinės konferencijos BUSP ir BSGP klausimais sesija nuotoliniu būdu vyko 2021 m. 
kovo 3–4 d. Lisabonoje, o 19-oji – tai pat nuotoliniu būdu vyko rugsėjo 9 d. Liublianoje. EP delegacijas 
abiejose konferencijose sudarė Užsienio reikalų komiteto bei Saugumo ir gynybos pakomitečio 
nariai. Delegacijoms vadovavo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas David MCALLISTER.

124 ES nacionalinių parlamentų nariai dalyvavo Tarpparlamentinėje konferencijoje BUSP ir BSGP 
klausimais Lisabonoje, naudodamiesi vaizdo konferencijų technologija. Kartu dalyvavo 14 EP 
narių delegacija. Konferencijoje kalbėjo aukšto lygio pranešėjai ir vyko vaisingi mainai įvairiais 
užsienio reikalų ir saugumo klausimais. Bendrapirmininkiai susitarė nepriimti išvadų, vietoj to 
pasirinko galutinį bendrapirmininkių pareiškimą. Tarpparlamentinė konferencija prasidėjo NATO 
generalinio sekretoriaus Jenso STOLTENBERGO pagrindiniu pranešimu, po kurio vyko diskusija. Po 
to konferencija buvo suskirstyta į tris posėdžius: pirmasis pavadintas „Europos gynimas: ES ir NATO 
bendradarbiavimas ir strateginis kelrodis“; per antrąjį buvo keičiamasi nuomonėmis su Komisijos 
pirmininko pavaduotoju ir Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai 
Josepu BORRELLIU FONTELLESU, o trečiajame dėmesys skirtas išsamiai ES strategijai Afrikoje.

Savo galutiniame pareiškime bendrapirmininkiai pabrėžė, kad COVID-19 pandemija ir toliau turi 
ekonominių, socialinių, politinių ir geopolitinių pasekmių, kurios darys poveikį pagrindiniams ES 
BUSP ir BSGP aspektams. Jų nuomone, pasaulinis COVID-19 pandemijos protrūkis iš esmės pakeitė 
tarptautinę aplinką ir paskatino pasaulio tvarkos pokyčius. Pareiškime pabrėžiama, kad itin svarbu 
užtikrinti ES vidaus atsparumą, kurti naujas partnerystes ir stiprinti ES daugiašalę viziją pasauliniu 
mastu.
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EP Užsienio reikalų komiteto pirmininkas David McAllister ir Portugalijos Respublikos Asamblėjos 
pirmininkas Eduardo Ferro Rodrigues 2021 m. kovo 3–4 d. tarpparlamentinėje konferencijoje bendros 
užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos klausimais Lisabonoje 
© Parlamento Portugal

Bendrapirmininkiai pabrėžė, kad reikia greitai pritaikyti ES atsaką prie šios naujos geopolitinės 
tikrovės, ir priminė, kad ES yra trečiųjų šalių „pasirinkta partnerė“, kurios veiksmams kryptį suteikia 
demokratijos skatinimas ir žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsauga. Jie paragino valstybes 
nares parodyti tikrą politinę valią siekti ES užsienio politikos tikslų ir kovoti su trečiųjų šalių bandymais 
suskaldyti ES.

2021 m. antrąjį pusmetį Liublianoje 19-ojoje Tarpparlamentinėje konferencijoje BUSP ir BSGP 
klausimais nuotoliniu būdu dalyvavo 88 parlamentų nariai iš 27 ES valstybių narių ir Europos 
Parlamento, šalių stebėtojų bei šalių kandidačių ir 78 darbuotojai. Europos Parlamento delegaciją 
sudarė 9 EP nariai ir 5 pareigūnai. Dėl COVID-19 pandemijos tarpparlamentinės konferencijos 
formatas buvo mišrus: buvo galima dalyvauti tiek nuotoliniu būdu (per internetą), tiek fiziškai. Ji 
truko vieną visą darbo dieną vietoj fizinių posėdžių atveju įprastų dviejų dienų.

Tarpparlamentinė konferencija prasidėjo Slovėnijos prezidento Boruto PAHORO kalba, po kurios vyko 
keturios diskusijų sesijos: „BUSP/BSGP prioritetai“ – diskusija su Komisijos pirmininko pavaduotoju 
ir Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu Josepu BORRELLIU; „Nauji iššūkiai, seni modeliai: ES užsienio 
politikos metodų persvarstymas daugiapoliame pasaulyje“; „Regioninės partnerystės su Vakarų 
Balkanų šalimis stiprinimas pasitelkiant BSGP“ ir „Pajėgumų plėtojimas ES civilinės saugos srityje ir 
solidarumo sąlyga. Karinio aspekto integravimas“.

Tarpparlamentinė konferencija bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos klausimais, 2021 
m. rugsėjo 9 d., Liubliana 
© Državni Zbor – Rok TORKAR
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Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kaip pandemija atskleidė ekonomikos ir sveikatos nuostatų trūkumus 
Europoje, todėl reikia didinti atsparumą: nustatyti pirmosios pagalbos mechanizmą ir pasirengti krizių 
valdymo scenarijams, kad mūsų nesusilpnintų nauja krizė. Dalyviai pabrėžė būtinybę anksti nustatyti 
kibernetines grėsmes. Buvo pabrėžta, kad ES turi stiprinti daugiašališkumą ir daugiapoliškumą. Tuo 
pat metu ES turėtų siekti apsaugoti save ir kaip patikima partnerė prisidėti prie taikos tarptautiniu 
mastu, nes tarptautinės grėsmės primena piliečiams apie didžiulę solidarumo būtinybę.

Apskritai kalbant, pirmininkausiančių valstybių narių laukia darbas pertvarkyti tarpparlamentines 
konferencijas, kad plenarinių sesijų diskusijos taptų interaktyvesnės, taikant procedūrą „prašau 
žodžio“, kad darbotvarkėje būtų numatytas punktas diskusijoms aktualia tema ir būtų parengtas 
geriausios praktikos vadovas, kartu įtraukiant naujų elementų ir remiantis pandemijos metu surengtų 
nuotolinių posėdžių patirtimi. Nuotoliniu ar mišriu formatu, be praktinių seminarų ir šalutinių renginių, 
parlamentų nariai ir Europos Parlamento nariai negalėjo rengti neformalių politikos diskusijų; nebuvo 
įmanoma palaikyti nei asmeninių, nei frakcijų ryšių. Tačiau galutinis pirmininkų pareiškimas, dėl kurio 
įprastomis aplinkybėmis diskusijų kyla mažiau, pandemijos metu tapo svarbiausiu rezultatu ir ženklu, 
kad tapparlamentinės konferencijos tebeegzistuoja ir tebevyksta.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos ir toliau kilo sunkumų organizuojant tarpparlamentines 
konferencijas. Tačiau techninės priemonės leido sėkmingai įdiegti mišrų tarpparlamentinės 
konferencijos formatą, tikruoju laiku nuotoliniu būdu susiejant nacionalinių parlamentų narius 
ir pareigūnus su pirmininku ir Parlamento nariais, fiziškai esančiais posėdžių salėje;

• Be to, buvo įtvirtintas bendras pirmininkavimas, pirmininkams būnant dviejose skirtingose 
vietose, naudojantis tiesioginėmis vertimo žodžiu paslaugomis.

• 2021 m. tarpparlamentinė konferencija buvo sėkmingai išlaikyta kaip vienas iš rotacijos tvarka 
pirmininkaujančių valstybių narių tarpparlamentinių renginių.
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3. TARPPARLAMENTINĖ LAISVĖS, SAUGUMO IR 
TEISINGUMO ERDVĖS PRIEŽIŪRA

3.1 Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė Europolo klausimais

Pagal SESV 88 straipsnį pirmą kartą nacionaliniams parlamentams buvo suteikta teisė kartu su 
Europos Parlamentu tikrinti ES agentūrą, veikiančią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Pagal 
Europolo reglamentą3 buvo įsteigta Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė (JPKG) Europolo 
klausimais, siekiant užtikrinti, kad Europolas būtų visiškai atskaitingas ir skaidrus. Pagrindinės JPKG 
pareigos išdėstytos Europolo reglamento (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=celex:32016R0794) 51 straipsnyje, kuriame apibrėžtas jos vaidmuo vykdant politinę Europolo 
veiklos stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant šios veiklos poveikiui fizinių asmenų pagrindinėms teisėms 
ir laisvėms.

JPKG yra novatoriška parlamentinė kontrolės institucinė struktūra ir per metus surengia du posėdžius: 
per pirmąjį pusmetį – rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujančios šalies parlamente, o antroje 
metų pusėje – Europos Parlamente.

Antrus metus iš eilės dėl COVID-19 pandemijos JPKG posėdžiai buvo rengiami vaizdo konferencijos 
būdu. Organizatoriai sėkmingai sprendė susijusias praktines problemas ir rėmėsi savo naujausia 
patirtimi, susijusia su šiuo nauju formatu – visa tai užtikrino gausų ir aktyvų dalyvavimą posėdžiuose. 
Šiomis pastangomis buvo užtikrintas nuolatinis geras JPKG veikimas ir visiems JPKG nariams suteikta 
galimybė visapusiškai dalyvauti jos darbe. Nepaisant kompaktiškesnio formato, buvo užtikrinta 
tradicinė posėdžio struktūra, diskusijų laikas ir aukšto lygio pranešėjų dalyvavimas.

2021 m. vasario 1–2 d. Portugalijos parlamentas surengė 8-ąjį Jungtinės parlamentinės kontrolės 
grupės Europolo klausimais posėdį, kuris vyko vaizdo konferencijos formatu. Šiam nuotoliniam 
internetiniam posėdžiui bendrai pirmininkavo Europos Parlamentas iš Briuselio ir Portugalijos 
parlamentas iš Lisabonos.

Europolo vykdomoji direktorė Catherine De Bolle informavo delegatus apie Europolo veiklą nuo 2020 
m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. vasario mėn. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Wojciech 
WIEWIÓROWSKI pristatė naujausius pokyčius ir išvadas, susijusias su Europolo pareigomis duomenų 
apsaugos srityje. Pirmoji teminė diskusija buvo skirta temai „Nusikalstamumas ir skaitmeninis 
atsparumas“; tai vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų skaitmeninėje ir sujungtoje 
Europoje ir kartu labai svarbus klausimas tiek parlamentams, tiek skirtingoms visuomenėms.

Antroji posėdžio dalis buvo skirta Europolo reglamento peržiūrai ir Europolo įgaliojimų sustiprinimui; 
pranešimus skaitė aukšto lygio pranešėjai: už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė 
Ylva JOHANSSON ir Portugalijos vidaus reikalų ministras ir ES vidaus reikalų tarybos pirmininkas 
Eduardo CABRITA. Po to vyko teminė diskusija „COVID-19 poveikis ES vidaus saugumui. Teisėsaugos 
bendradarbiavimo vaidmuo“.

3 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo 
agentūros (Europolo).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0794
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Reikšmingiausias procedūrinis pokytis buvo JPKG darbo grupės įgaliojimų pratęsimas neišnagrinėtų 
klausimų, susijusių su tolesne JPKG darbo tvarkos taisyklių peržiūra, srityje. Atsižvelgiant į internetinį 
formatą ir susijusius laiko apribojimus, įprastus pasisakymus pakeitė Europolo valdybos pirmininko ir 
Europolo bendradarbiavimo valdybos pirmininko rašytinės pozicijos.

9-ąjį JPKG posėdį Belgijoje, Briuselyje, 2021 m. spalio 25–26 d. organizavo Europos Parlamentas; dėl 
pandemijos jis vyko nuotoliniu būdu. Jam bendrai pirmininkavo Slovėnijos parlamentas, atsižvelgiant 
į Slovėnijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinę programą.

Laikantis įprastos praktikos, į darbotvarkę įtraukti Europolo vykdomosios direktorės ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pranešimai. Pagrindinius pranešimus padarė už vidaus 
reikalus atsakingas Europos Komisijos narys ir Slovėnijos vidaus reikalų ministras Aleš HOJS.

Teminėse diskusijose, kuriose dalyvavo Europos prokuratūra ir nacionalinių valdžios institucijų 
aukšto lygio ekspertai, buvo nagrinėjamos tokios temos kaip finansiniai nusikaltimai, korupcija ir ES 
finansinių interesų apsauga. Antra pagrindinė diskusijų tema buvo bendradarbiavimas kovojant su 
vaikų išnaudojimu internete ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, įskaitant privačius asmenis 
ir NVO.

JPKG tęsė ne tik tikrinimo darbą, bet ir diskutavo procedūriniais klausimais, susijusius su neišspręstais 
reikalais. Paskutiniai Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai buvo priimti bendru sutarimu ir įsigaliojo 2021 
m. spalio 26 d. Paskutiniai pakeitimai buvo susiję su JPKG stebėtojo Europolo valdybos posėdžiuose 
klausimu ir nuostata dėl darbo tvarkos taisyklių peržiūros.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• JPKG Europolo klausimais veiklos tęstinumo užtikrinimas: 2021 m. JPKG įtvirtino savo poziciją 
kaip reikli ir aktyvi partnerė, įsipareigojusi remti agentūros misiją užtikrinti patikimą teisėsaugą 
bei apsaugoti piliečius ir visuomenes, ypač atsižvelgiant į dėl pandemijos išaugusį organizuotą 
nusikalstamumą, korupciją ir ekstremizmą. Delegatai pasisakė už tai, kad būtų sustiprinti 
Europolo įgaliojimai ir sustiprintas teisinės valstybės principu grindžiamas tarpžinybinis 
bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

• Darbotvarkės koregavimas, kad būtų atsižvelgta į naujausius pokyčius (pandemiją, Europolo 
reglamento peržiūrą): tinkamų keitimosi nuomonėmis ir nuotolinių posėdžių formatų 
sukūrimas ir deramų tolesnių veiksmų užtikrinimas.

• JPKG priėmė peržiūrėtas darbo tvarkos taisykles.

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, vienas iš Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės pirmininkų ir EP Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas, ir Robert TEKAVEC, Slovėnijos policijos Kriminalinės policijos direktorato Bendro 
pobūdžio nusikalstamumo skyriaus Nepilnamečių nusikalstamumo poskyrio vadovas 9-ajame Jungtinės parlamentinės 
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kontrolės grupės Europolo klausimais posėdyje 
© Europos Sąjunga 2021 – Eric VIDAL

3.2 Tarpparlamentinis komitetų susitikimas Eurojusto vertinimo 
klausimu

Eurojustas nuo pat jo įsteigimo 2002 m. tapo pagrindiniu veikėju vykdant teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose. Pagal SESV 85 straipsnį ES reglamentais, kuriais reglamentuojamas 
Eurojustas, taip pat turi būti „nustatoma tvarka dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
dalyvavimo vertinant Eurojust veiklą.“ 2018 m. EP ir Taryba priėmė naują Eurojusto reglamentą 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1727)4, kuriuo siekiama sukurti 
bendrą, atnaujintą teisinę sistemą, skirtą naujai visateisei Bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos 
srityje agentūrai (Eurojustui).

Siekiant padidinti Eurojusto skaidrumą ir demokratinę priežiūrą, reglamente numatytas 
mechanizmas, pagal kurį Europos Parlamentas ir ES nacionaliniai parlamentai bendrai vertina 
Eurojusto veiklą5. Europos Palamento organizuojamas vertinimas turėtų būti atliekamas vykstant 
Tarpparlamentiniam komitetų susitikimui (TKS) Europos Parlamento patalpose Briuselyje, 
dalyvaujant kompetentingų Europos Parlamento ir ES nacionalinių parlamentų komitetų nariams.

Pirmąjį tarpparlamentinį komitetų susitikimą dėl Eurojusto veiklos vertinimo 2020 m. gruodžio 1 d. 
Europos Parlamente Briuselyje surengė Europos Parlamento LIBE komitetas, bendradarbiaudamas 
su Vokietijos Parlamentu.

Dėl logistinių priežasčių antrasis metinis tarpparlamentinis komitetų susitikimas, planuotas įvykti 
2021 m. pabaigoje, turėjo būti atidėtas kelioms savaitėms ir galiausiai įvyko 2022 m. vasario 1 d. 
Esama akivaizdaus Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų intereso tęsti šią metinę tradiciją, 
kurią ateityje būtų galima išplėsti, galbūt atskiru formatu, kad būtų įtraukta naujai sukurtos Europos 
prokuratūros apžvalga.

4 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbi-
avimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 
2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138).

5 Tai aptariama Reglamento (ES) 2018/1727 62 konstatuojamojoje dalyje ir 67 straipsnyje.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. TARPPARLAMENTINIAI KOMITETŲ 
SUSITIKIMAI IR KITAS TARPPTARLAMENTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

4.1 Tarpparlamentiniai komitetų susitikimai

Tarpparlamentinis komitetų susitikimas (TKS) yra standartinis Europos Parlamento rengiamas 
posėdis, skirtas konkretiems sektorių komitetams keistis nuomonėmis svarbiausiais teisėkūros ir 
politiniais klausimais pagal Sutarčių Protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius. TKS kalendorių Europos 
Parlamento pirmininkas kiekvieną pusmetį perduoda visų nacionalinių parlamentų pirmininkams.

Europos Parlamento komitetai kiekvienais metais surengia iki dvidešimties TKS, į kuriuos pakviečia 
ES nacionalinių parlamentų atitinkamų komitetų narius dalyvauti teminėse diskusijose. Paaiškėjo, 
kad TKS yra labai vertingas būdas Europos Parlamento nariams keistis nuomonėmis su kolegomis 
iš nacionalinių parlamentų. TKS yra ne tik forumas, kuriame keičiamasi informacija teisėkūros 
klausimais ir taip prisidedama prie geresnės teisėkūros, bet ir platforma, kurioje aptariami bendro 
intereso politiniai klausimai ir susitinkama su Komisijos nariais ir ES vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio 
reikalams ir saugumo politikai. Tarpparlamentiniai komitetų susitikimai bendrai rengiami vieno 
ar kelių Europos Parlamento komitetų iniciatyva, padedant Ryšių su nacionaliniais parlamentais 
direktoratui.

2021 m. 12 skirtingų Parlamento komitetų surengė 15 TKS6,7 , kurių metu vykusiose diskusijose dalyvavo 
841 nacionalinių parlamentų narys ir 307 Europos Parlamento nariai. Visi 2021 m. tarpparlamentiniai 
komitetų susitikimai vyko mišriu formatu ir buvo rengiami laikantis sanitarinių apribojimų, kuriuos 
Europos Parlamentas nustatė reaguodamas į COVID-19 pandemiją. Kai kurie EP nariai ir pranešėjai 
dalyvavo fiziškai būdami Europos Parlamento patalpose Briuselyje, o nacionalinių parlamentų nariai 
ir dauguma kviestųjų pranešėjų dalyvavo internetu.

Europos parlamentų savaitės metu vasario 22 d. Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas, 
Biudžeto (BUDG) komitetas, Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetas surengė keturis tarpparlamentinius komitetų susitikimus8.

Tarptautinės moters dienos proga surengtas FEMM komiteto tarpparlamentinis komitetų 
susitikimas tema „Mes stiprios: moterys vadovauja kovai su COVID-19“ vyko internetu kovo 4 d. 
Europos Parlamente Briuselyje. Jame buvo aptarta, kaip COVID-19 pandemija išryškino lyčių lygybės 
ir moterų ekonominio įgalėjimo būtinybę siekiant kurti atsparias visuomenes, gerinti užimtumo, 
socialinės apsaugos ir pensijų normas visoms moterims, ypač sektoriuose, kuriuose dominuoja 
moterys, ir apskritai būtinybę keisti priežiūros teikimo ir darbo (įskaitant neapmokamą priežiūros 
darbą) vertės modelius. Be to, buvo patvirtinta būtinybė užtikrinti vienodą vadovaujamąsias pareigas 
užimančių vyrų ir moterų skaičių sprendimų priėmimo procese, kai priimamos ar panaikinamos 
krizių priemonės, ir visais ekonomikos gaivinimo planų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo etapais.

6 Tarpparlamentinės veiklos, vykdomos kartu su nacionaliniais parlamentais, 2021 m. kalendorius: Pirmasis pusmetis 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

7 Tarpparlamentinės veiklos, vykdomos kartu su nacionaliniais parlamentais, 2021 m. kalendorius: Antrasis pusmetis 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.
pdf)

8 Daugiau informacijos apie Europos parlamentų savaitę pateikiama 2.1 skyriuje.

mailto:https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%25201st%2520semester%25202021_rev07.pdf?subject=
mailto:https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%2520Calendar%25202nd%2520semester%25202021_25.11%2520.pdf?subject=
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Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto tarpparlamentinis komitetų susitikimas dėl Europos Parlamento 
rinkimų teisės aktų reformos ir dėl Parlamento tyrimo teisės įvyko birželio 22 d. nuotoliniu būdu 
iš Europos Parlamento Briuselyje. Kviestoji pranešėja Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, 
atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę, Věra JOUROVÁ pabrėžė, kad Europos Komisija 
atidžiai seka šių klausimų svarstymo raidą AFCO komitete.

Europos Parlamento specialusis kovos su vėžiu komitetas (BECA) pakvietė nacionalinių parlamentų 
narius dalyvauti tarpparlamentiniame komitetų susitikime tema „Kaip užkirsti kelią vėžiui: nacionalinių 
parlamentų požiūris į Europos kovos su vėžiu planą“, kuris vyko vaizdo konferencijos formatu rugsėjo 
27 d. Šis susitikimas suteikė gerą forumą diskusijai dėl Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pranešimo 
projekto ir Europos kovos su vėžiu plano.

Europos Parlamento specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais 
(AIDA) surengė tarpparlamentinį komitetų posėdį, kuris vyko lapkričio 8 d. nuotoliniu būdu iš 
Europos Parlamento Briuselyje. TPK atidarė EP pirmininko pavaduotoja Dita CHARANZOVÁ.

EP pirmininko pavaduotoja Dita CHARANZOVÁ AIDA komiteto tarpparlamentiniame komitetų susitikime tema „Dirbtinis 
intelektas ir skaitmeninis dešimtmetis“, 2021 m. lapkričio 8 d. 
© Europos Sąjunga 2021 – Alain ROLLAND

Lapkričio 9 d. buvo surengtas dar vienas AFCO komiteto TKS nacionalinių parlamentų lūkesčiams 
Konferencijos dėl Europos ateities kontekste aptarti. Posėdžio metu EP nariai, nacionalinių parlamentų 
nariai ir trys Konferencijos dėl Europos ateities vykdomosios valdybos pirmininkai aptarė galimus 
tolesnius veiksmus po Konferencijos.

Europos Parlamento specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus 
Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais (INGE) pakvietė nacionalinių parlamentų 
narius dalyvauti tarpparlamentiniame komitetų susitikime, kuris buvo surengtas vaizdo konferencijos 
formatu lapkričio 9 d. Europos Parlamente Briuselyje. Pirmąją diskusiją tema „Užsienio šalių kišimasis 
į demokratinius procesus ES“ atidarė Europos išorės veiksmų tarnybos generalinis sekretorius Stefano 
SANNINO.

EP Specialiojo komiteto užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, 
klausimais (INGE) pirmininkas Raphaël GLUCKSMANN ir Europos išorės veiksmų tarnybos generalinis sekretorius Stefano 
SANNINO INGE tarpparlamentiniame komitetų susitikime tema „Užsienio šalių kišimasis į demokratinius procesus ES“, 2021 m. 
lapkričio 9 d. 
© Europos Sąjunga 2021 – Philippe BUISSINhttps://multimedia.europarl.europa.eu/photoset/p_20211109_EP-121453A_PB7_002
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Lapkričio 18 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas (AGRI) surengė tarpparlamentinį komitetų 
susitikimą tema „BŽŪP strateginių planų plėtra kiekvienoje valstybėje narėje“. Vėlgi dėl tuo metu 
galiojusių COVID-19 apribojimų posėdis vyko Europos Parlamente Briuselyje ir nuotoliniu būdu 
vaizdo konferencijos formatu.

Tarpparlamentinis komitetų susitikimas dėl BŽŪP strateginių planų plėtros kiekvienoje valstybėje narėje, 2021 m. lapkričio 18 d. 
© Europos Sąjunga 2021 – Alexix HAULOT

Kitas TKS – surengtas Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komiteto – įvyko lapkričio 30 d. ir 
buvo surengtas Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos (lapkričio 25 d.) proga ir 
apėmė posėdžius šiomis temomis: „Seksualinis smurtas kaip karo ginklas“ (kartu su Žmogaus teisių 
[DROI] pakomitečiu); „Kova su smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites“; „Kibernetinis smurtas“ 
(kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų [LIBE] komitetu); „Stambulo konvencija“ (kartu su 
LIBE komitetu). Įvairių sričių specialistai skaitė pranešimus atitinkamomis savo kompetencijos sričių 
temomis. Nacionalinių parlamentų ir EP nariai savo pozicijomis prisidėjo prie aktyvaus keitimosi 
nuomonėmis. TPK uždarė EP pirmininko pavaduotoja Roberta METSOLA.

EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Evelyn REGNER, EP Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto 
pirmininkas Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR ir pirmoji EP pirmininko pavaduotoja Roberta Metsola FEMM komiteto 
tarpparlamentiniame komitetų susitikime tema „Smurto prieš moteris panaikinimas“, 2021 m. lapkričio 30 d. 
© Europos Sąjunga 2021 – Philippe BUISSIN

Tarpparlamentinis komitetų susitikimas, surengtas kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų (LIBE) komitetu, dėl teisinės valstybės principų padėties ES vyko gruodžio 9 d. Šis susitikimas 
buvo padalytas į dvi grupes: vienos diskusijų tema buvo „Keitimasis nuomonėmis dėl Komisijos 
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2021 m. metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos“, o kitos – „Tolesni veiksmai, susiję su 
demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmu“.

Nacionalinių parlamentų narių dalyvavimas TKS labai padidėjo (apie 170 proc.): nuo 302 parlamentarų 
2020 m. iki 816-os 2021 m. Be to, gerokai (+ 64 proc.) padidėjo Europos Parlamento narių dalyvavimas: 
nuo 207 narių (2020 m.) iki 340 (2021 m.).

Antrieji COVID-19 pandemijos metai dar labiau paspartino skaitmeninių priemonių naudojimą. 
Atrodo, kad žymiai aktyvesnį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narių dalyvavimą iš 
esmės lėmė galimybė susitikimuose dalyvauti nuotoliniu būdu – nebereikėjo keliauti.

Teigiamos nuotolinių posėdžių, įskaitant TKS, savybės yra didesnė galimybė dalyvauti (aukšto lygio) 
pranešėjams ir dalyviams, nes jiems nereikia keliauti, geresni anglies dioksido išmetimo rodikliai ir 
dažnai didesnis susitikimo ekonominis efektyvumas ir laiko sutaupymas visiems dalyviams.

Tačiau jie turi ir neigiamų pusių: tai didžiulis narių tarpusavio bendravimo trūkumas, sunkumai 
bandant pasiekti, kad diskusijos ir mainai būtų interaktyvūs, neformalių pokalbių ir vietoje rengiamų 
dvišalių susitikimų stoka bei tinklaveikos galimybių (kavos pertraukėlių, vakarienių, pietų) nebuvimas. 
TKS taip pat trumpesni dėl sveikatos priemonių, kaip antai salės dezinfekavimas, be to, ne visada 
galima užtikrinti vertimą žodžiu į visas kalbas.

2021 m. Europos Parlamento komitetų surengtų TKS sąrašą ir išsamesnius statistinius duomenis 
galima rasti II priede.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Vienas paaiškinimas, kodėl 2021 m. buvo surengta tiek daug TKS, yra tai, kad daug TKS 2020 
m. buvo atidėta. Be to, keleto laikinųjų komitetų įgaliojimai ėjo į pabaigą – tai irgi prisidėjo prie 
TKS gausos.

• Nacionalinių parlamentų narių dalyvavimas TKS padidėjo 170 proc., greičiausiai dėl nuotolinio 
dalyvavimo galimybės.

• Visų TKS formatas buvo mišrus: tai reiškia, kad kai kurie EP nariai susitikimuose dalyvavo fiziškai 
būdami Europos Parlamento patalpose Briuselyje, o visi nacionalinių parlamentų nariai ir kai 
kurie EP nariai dalyvavo nuotoliniu būdu.

4.2 Aukšto lygio konferencija migracijos ir prieglobsčio klausimais

Pabėgėlių judėjimas ir migracija yra pasaulinio dėmesio centre ir tapo vienu iš didžiausių iššūkių, 
su kuriais pastaraisiais metais susidūrė ES. Nuolatinis migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautas į 
ES atskleidė nemažai ES prieglobsčio, išorės sienų ir migracijos politikos trūkumų ir spragų. Aukšto 
lygio tarpparlamentinių konferencijų migracijos ir prieglobsčio Europoje klausimais ciklas, kurį 2020 
m. pradėjo trijų Tarybai pirmininkavusių šalių – Vokietijos, Portugalijos ir Slovėnijos – parlamentų 
atstovai, padėjo skatinti parlamentines diskusijas ir platų dialogą visais migracijos aspektais. Jose 
buvo pripažintas svarbus parlamentų vaidmuo šioje srityje ir būtinybė pakoreguoti bendrą suvokimą, 
kad būtų galima užtikrinti atsparius ir ilgalaikius migracijos problemų, kurias dar labiau apsunkino 
pandemija, sprendimus.

2021 m. buvo dvi aukšto lygio konferencijos, surengtos bendradarbiaujant su atitinkamų Tarybai 
pirmininkavusių šalių parlamentais.

Remdamiesi savo 2020 m. birželio 18 d. darbo programa ir 2020 m. birželio 29 d. Vokietijos, 
Portugalijos ir Slovėnijos parlamentų pareiškimu, atitinkamų Tarybai pirmininkavusių valstybių 
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narių parlamentai pradėjo iniciatyvą surengti tris aukšto lygio tarpparlamentines konferencijas 
migracijos ir prieglobsčio klausimais, kurias Europos Parlamentas, bendradarbiaudamas su tuo metu 
pirmininkaujančių valstybių parlamentais, organizuotų Briuselyje.

Šių konferencijų tikslas buvo paskatinti parlamentarus išsamiai aptarti Europos Komisijos pasiūlymus 
dėl migracijos ir prieglobsčio, skatinti suprasti kitų pozicijas šiais klausimais, kad būtų daroma pažanga 
kuriant bendrą ES migracijos ir prieglobsčio politiką, ir prisidėti prie atitinkamų Tarybos derybų.

Antroji aukšto lygio konferencija buvo surengta 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamente 
Briuselyje (vaizdo konferencija, dalyvavimas nuotoliniu būdu), bendrai globojama Europos 
Parlamento ir Portugalijos parlamento, bendradarbiaujant su kitais dviem pirmininkavusių valstybių 
narių (Vokietijos ir Slovėnijos) parlamentais.

Konferencija susilaukė didelio dalyvių skaičiaus: joje dalyvavo 155 Europos Parlamento ir nacionalinių 
parlamentų nariai ir pareigūnai, taip pat keletas EP komitetų ir pakomitečių: DEVE, AFET, DROI, LIBE. 
Ypatingas dėmesys buvo skirtas prieglobsčio ir migracijos politikos išorės aspektui: visapusiškų 
partnerysčių su kilmės ir tranzito šalimis kūrimui, pamatinių migracijos priežasčių šalinimui ir stabilios 
socialinės ir ekonominės aplinkos trečiosiose šalyse skatinimui.

Buvo aptartas COVID-19 pandemijos poveikis migracijos ir prieglobsčio politikai ir šios politikos 
išorės aspektas, dalyvaujant Tarptautinės migracijos organizacijos generaliniam direktoriui António 
VITORINO, Slovėnijos Valstybės Susirinkimo Vidaus reikalų komiteto pirmininkui Branko GRIMSUI, 
ES Tarybai pirmininkavusios Portugalijos vidaus reikalų ministrui Eduardo CABRITAI ir Vokietijos 
Bundestago nariui Detlefui SEIFUI.

Trečioji konferencija įvyko 2021 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamente Briuselyje, dalyvavimas 
joje buvo nuotolinis. Posėdyje dalyvavo apie 70 Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
narių, tarp jų – Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis SCHINAS, Slovėnijos užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekretorius dr. Stanislav RAŠČAN, Portugalijos parlamento narė Isabel 
MEIRELLES, FRONTEX vykdomasis direktorius Fabrice LEGGERI, organizacijos „Oxfam“ ES biuro 
vadovas Evelien VAN ROEMBURG, atstovavęs CONCORD (Europos paramos ir vystymosi NVO 
konfederacija), Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomoji direktorė Nina GREGORI ir Europos 
pabėgėlių ir tremtinių tarybos direktorė Catherine WOOLARD.

Konferencija buvo suskirstyta į dvi sesijas: vienoje buvo aptariamas daugialypis bendradarbiavimas 
kuriant specialiai pritaikytas partnerystes migracijos srityje su trečiosiomis šalimis, o kitoje – migracijos 
ir prieglobsčio ES vidaus aspektas praėjus metams nuo pasiūlymo dėl ES migracijos ir prieglobsčio 
pakto pateikimo.

Trečioji aukšto lygio tarpparlamentinė konferencija migracijos ir prieglobsčio klausimais 
© Europos Sąjunga, 2021 – Alexis HAULOThttps://multimedia.europarl.europa.eu/photoset/p_20211210_EP-123650A_AH1_259
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Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Šių aukšto lygio konferencijų tikslas skatinti tarpparlamentinę diskusiją visais migracijos 
aspektais buvo pasiektas. Diskusijos įvertintos kaip labai įžvalgios – įvairūs suinteresuotieji 
subjektai padėjo susidaryti išsamų šios temos vaizdą. Šiais metais dvi konferencijos užbaigė 
trijų Tarybai pirmininkavusių šalių parlamentų 2020 m. inicijuotą ciklą.

• Dėl COVID-19 pandemijos renginiai vyko nuotoliniu būdu iš Europos Parlamento Briuselyje ir 
bendrai pirmininkaujančios valstybės narės parlamentų.

4.3 Tarpparlamentinis bendradarbiavimas ES išorės veiksmų srityje ir 
daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas ne tik kaupė patirtį komitetų bendravimo srityje, 
bet ir reguliariai teikė ad hoc paramą ir sudarė palankesnes sąlygas ryšiams su ES nacionaliniais 
parlamentais ES išorės veiksmų srityje konkrečių daugiašalių renginių tikslais. Bėgant metams 
ši parama apėmė Ukrainos savaitę, Viduržemio jūros sąjungos parlamentinę asamblėją ir G 7 
aukščiausiojo lygio susitikimų parlamentinį aspektą. 2021 m. direktoratas suintensyvino struktūrinių 
bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais su komitetais nesusijusios veiklos ir renginių 
įvairiose ES išorės veiksmų srityse sistemų kūrimą. Bendradarbiaujant su EP Išorės politikos generaliniu 
direktoratu (EXPO GD) buvo rengiamos konkrečios iniciatyvos tokiose srityse kaip pagrindinės 
teisės ir demokratija, parlamentinė diplomatija, demokratinis valdymas ir gebėjimų stiprinimas, 
tarpininkavimas, daugiašaliai forumai ir rinkimų stebėjimas. Ši veikla buvo vykdoma glaudžiai 
bendradarbiaujant su EXPO GD ir EP Naujovių ir technologinės pagalbos (https://itecnet.in.ep.
europa.eu/home.html) GD.

Europos Parlamentas ir ES nacionaliniai parlamentai bėgant metams suintensyvino mainus ES išorės 
veiksmų srityje, ir tai rodo tiek renginių dažnumas, tiek jų įvairovė. Ryšių su nacionaliniais parlamentais 
direktoratas prisidėjo, kad ne viename tokiame renginyje sudalyvautų ir EP administracijos atstovai. 
Tai buvo šie renginiai: Ukrainos savaitė (2016), 10-asis Azijos ir Europos parlamentinės partnerystės 
susitikimas (ASEP 10, 2018), G 7 aukščiausiojo lygio susitikimo parlamentinis aspektas (2019) ir 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinė asamblėja (2019). Remdamasis šia 
patirtimi, direktoratas pradėjo analizuoti, kaip jis galėtų prisidėti prie labiau struktūrizuoto ir nuolatinio 
EP tarnybų ir jų partnerių nacionaliniuose parlamentuose bendradarbiavimo.

Šia veikla siekiama pasinaudoti informacijos šaltiniais ir keistis informacija tarpparlamentiniuose 
tinkluose9, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos nuolatiniams ir abipusiškai naudingiems 
darbuotojų dialogams ir savanoriškam koordinavimui keliose veiklos srityse, susijusiose su plačiai 
apibrėžtais ES išorės veiksmais.  Tai visų pirma su komitetais nesusijusi veikla, daugiausia pagrindinių 
teisių ir demokratijos, daugiašalių forumų, parlamentinės diplomatijos ir gebėjimų stiprinimo srityje.

2020 m. rugsėjo 22 d. kartu su EP EXPO GD kolegoms iš nacionalinių parlamentų buvo surengta 
tarpparlamentinė vaizdo konferencija demokratijos paramos ir pajėgumų stiprinimo klausimais, 
o 2020 m. spalio 30 d. EXPO GD surengė kitą vaizdo konferenciją –„penktadieninį pokalbį“ tema 
„Nacionaliniai parlamentai – partneriai, o ne konkurentai“, parodė, kaip naudinga ir tikslinga dėti 
pastangas konsoliduoti struktūrines bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais išorės politikos 
srityje sistemas.

Atsižvelgdamas į EP pirmininkavimą Viduržemio jūros sąjungos parlamentinei asamblėjai (PA UfM), 

9 Taip pat žr. poziciją dėl IPEX, ypač dėl IPEX 3 versijos skirsnio dėl Paramos demokratijai tinklo (angl. Democracy Support 
Network, DSN) sukūrimo.

https://itecnet.in.ep.europa.eu/home.html
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2021 m. EXPO GD surengė ir (arba) padėjo surengti ne vieną kolegų iš PA UfM EP sekretoriato posėdį 
su nacionalinių parlamentų atstovais, kad jie galėtų pasidalinti informacija ir aptarti iniciatyvas dėl 
politinių prioritetų ir administracinio pobūdžio procedūras.

Keliuose daugiašaliuose tarpparlamentiniuose susitikimuose ir konferencijose, COSAC susitikimuose 
ar kitose konferencijose, kurias 2021 m. rėmė pirmininkavusių valstybių narių parlamentai, vyko 
įdomios diskusijos dėl ES ir JAV santykių, bendradarbiavimo su Afrikos šalimis, padėties Baltarusijoje, 
Ukrainoje ir Rusijoje bei ES vaidmens ir veiksmų šių klausimų srityje. Be to, reguliariai buvo aptariami 
ES ir JK santykiai ir Vakarų Balkanų klausimas.  Tai dar kartą patvirtino naujų formų reguliarių 
tarpparlamentinių mainų šioje srityje poreikį ir galimą pridėtinę vertę.

2021 m. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas, bendradarbiaudamas su EXPO GD ir 
ITEC GD, suintensyvino savo pastangas, kad būtų sukurtas EP ir nacionalinių parlamentų Paramos 
demokratijai, žmogaus teisių ir pajėgumų stiprinimo tinklas ir specialus poskirsnis naujojoje IPEX 3 
versijoje.

Atsižvelgdamas į abipusius EP ir nacionalinių parlamentų interesus ir jų bendrą įsitikinimą dėl 
reguliaraus bendradarbiavimo ir mainų naudos, Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas, 
remiant generaliniam direktoriui, paskatino įgyvendinti strateginį projektą, kuriuo būtų nustatytos 
ir įtvirtintos EP administracijos narių ir atitinkamų nacionalinių parlamentų administracijų tarnybų 
mainų tam tikromis temomis ir daugiašalių renginių klausimais ir jų koordinavimo formos. Šis 
tvirtesnis bendradarbiavimas turėtų būti išplėtotas 2022–2024 m. ir jį įgyvendinant turėtų būti 
pasinaudota įvairių mainų su nacionaliniais parlamentais platformų (IPEX ir parlamentų atstovų 
tinklo) teikiamomis galimybėmis.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Nustatyti bendrus EXPO GD ir Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato tikslus, kad 
būtų pradėtas įgyvendinti 2022–2024 m. strateginis tikslas, susijęs su tarpparlamentiniu 
bendradarbiavimu su nacionaliniais parlamentais su komitetais nesusijusios veiklos ir renginių 
srityje.

• Baigti kurti EP ir nacionalinių parlamentų administracijų struktūrizuotą tinklą ir komunikacijos 
veiksmus paramos demokratijai srityje, siekiant padidinti parlamentinės diplomatijos poveikį ir 
veiksmingumą, ypač artimiausiose kaimyninėse šalyse Vakarų Balkanuose ir Rytų partnerystės 
šalyse, tačiau taip pat ir Afrikoje. Baigti kurti tam skirtą specialų poskirsnį IPEX 3 versijoje.

4.4 Dvišaliai vizitai ir kiti dvišaliai mainai

Dvišaliai ES nacionalinių parlamentų atstovų vizitai į Europos Parlamentą yra nuolat kintanti 
parlamentų dialogo priemonė ir forma. Ši forma yra itin kryptinga, atitinkanti poreikius, lanksti 
ir efektyvi sąnaudų ir laiko požiūriu. Ji sudaro sąlygas diskutuoti pavieniams nacionaliniams 
parlamentams rūpimais klausimais.

Be to, kiti dvišaliai nuomonių mainai gali būti naudinga nedidelio masto parlamentų 
bendradarbiavimo forma, kuria parlamentų nariai gali naudotis prireikus pradėti bendradarbiavimą, 
skirti daugiau dėmesio konkrečioms temoms ar gilinti bendradarbiavimą konkrečiose abipusio 
intereso srityse.

Dvišaliai vizitai tradiciškai yra svarbi parlamentų bendradarbiavimo forma. Vyksta įvairaus lygmens 
ir įvairių formų susitikimai ir posėdžiai: pradedant aukščiausio lygmens politinėmis diskusijomis ir 
baigiant techninių darbuotojų pažintiniais vizitais.
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Dėl COVID-19 pandemijos ir Europos Parlamente taikomų sąlygų 2021 m. neatvyko nė viena 
delegacija ir nebuvo surengta jokių vizitų. Tačiau keletas Europos Parlamento narių ir nacionalinių 
parlamentų narių susitikimų įvyko nuotoliniu būdu.

Pirmoji EP pirmininko pavaduotoja Roberta METSOLA priėmė keleto parlamentų COSAC pirmininkų 
ir jų komitetų kvietimus surengti mainų ir vizitų ciklą. Pavyzdžiui, 2021 m. balandžio mėnesį įvyko 
vaizdo konferencija, kurioje buvo pasikeista nuomonėmis su Kroatijos parlamento COSAC pirmininku 
ir Kroatijos parlamento ES reikalų komitetu. Tais mėnesiais, kai leido epidemiologinė situacija, 
pirmoji Parlamento pirmininko pavaduotoja Roberta METSOLA priėmė Lietuvos, Estijos ir Slovėnijos 
parlamentų COSAC pirmininkų kvietimus apsilankyti jų parlamentuose ar parlamento rūmuose, kur 
ji pasikeitė nuomonėmis su pirmininkais ir jų ES reikalų komitetais. Paskutinis pirmosios Parlamento 
pirmininko pavaduotojos 2021 m. vizitas vyko Lenkijos Senate.

Dvišalių vizitų ir mainų sąrašas pateikiamas III priede.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Dėl epidemiologinės padėties ir Europos Parlamente taikomų sąlygų ES nacionaliniai 
parlamentai taip pat nerengė dvišalių vizitų į Europos Parlamentą.

• 2021 m. pagrindinis dvišalių mainų formatas buvo vaizdo konferencijos. Tikimasi, kad ši 
priemonė ir toliau bus svarbus komunikacijos per tikslinius ir tiesioginius dvišalius susitikimus 
būdas.

• Europos Parlamentas suintensyvino santykius su nacionaliniais parlamentais, rengdamas 
oficialius ir neoficialius Parlamento pirmininko pavaduotojo, atsakingo už ryšius su nacionaliniais 
parlamentais ir COSAC, kelių COSAC pirmininkų ir jų atitinkamų ES reikalų komitetų susitikimus.
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5. BENDRADARBIAVIMAS TEISĖKŪROS SRITYJE SU 
ES NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS

5.1 Išankstinio įspėjimo dėl subsidiarumo principo nesilaikymo 
mechanizmas ir Sutarčių Protokolas Nr. 2

Pagal subsidiarumo principą (įtvirtintą ES sutarties 5 straipsnyje) tose srityse, kurios nepriklauso 
Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji turi veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 
numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti, o Sąjungos lygiu juos pasiekti būtų geriau. Pagal 
proporcingumo principą Sąjungos veiksmų turinys ir forma neturi viršyti to, kas būtina siekiant 
Sutarčių tikslų.

Nacionaliniai parlamentai Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
Protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nustatyta tvarka užtikrina, 
kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. Šiame protokole išdėstytas persvarstymo mechanizmas 
– Išankstinio įspėjimo dėl subsidiarumo principo nesilaikymo mechanizmas. Pagal šį mechanizmą 
nacionalinis parlamentas per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Institucijų pirmininkams pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, 
jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo principo.

5.1.1 Išankstinio įspėjimo dėl subsidiarumo principo nesilaikymo mechanizmas
Pagal Išankstinio įspėjimo dėl subsidiarumo principo nesilaikymo mechanizmą ES nacionalinių 
parlamentų pateikiami dokumentai priskiriami šioms kategorijoms10:

1. Pagrįsta nuomonė: jei pateikiama pagal tą antraštę ir gaunama per aštuonių savaičių terminą, 
nurodytą Sutarčių Protokole Nr. 2 6 straipsnyje11, ir joje nurodomas subsidiarumo principo 
nesilaikymo atvejis;

2. Pozicija: pateiktas dokumentas laikomas pozicija, jeigu neatitinka pirmiau nurodytų kriterijų.

Jei už pagrįstą nuomonę atiduota ne mažiau kaip vienas trečdalis visų nacionaliniams parlamentams 
skirtų balsų, teisės akto projektas turi būti persvarstomas (geltonoji kortelė). Teisės akto projektą 
pateikusi institucija gali nuspręsti jo nekeisti, iš dalies pakeisti arba jį atsiimti, nurodydama 
tokio sprendimo motyvus. Sprendžiant dėl teisės aktų projektų, susijusių policijos ir teisminiu 
bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, šis reikalavimas mažesnis – pakanka ketvirtadalio 
nacionalinių parlamentų balsų.

Jei, vykdant įprastą teisėkūros procedūrą, nacionaliniai parlamentai, sudarantys bent paprastąją balsų 
daugumą, nurodo, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pažeidžia subsidiarumo 
principą, Komisija turi persvarstyti savo pasiūlymą ir nuspręsti, ar jo nekeisti, jį keisti ar atsiimti. 
Komisijai nusprendus nekeisti savo pasiūlymo, kreipiamasi į teisės aktų leidėją (Europos Parlamentą ir 
Tarybą) ir Komisija turi pagrįsti savo sprendimą (oranžinės kortelės procedūra). Jei teisės aktų leidėjas 

10 Žr. 2010 m. gruodžio 15 d. Komitetų pirmininkų sueigos dokumentą: „Bendras nacionalinių parlamentų pagrįstų nuo-
monių ir kitų pateiktų pozicijų nagrinėjimo komitetuose metodas“.

11 Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnis: „Bet kuris nacionalinis parlamentas 
ar bet kurie nacionalinio parlamento rūmai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto projekto 
Sąjungos oficialiomis kalbomis pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo principo. Kai reikia kon-
sultuotis su teisėkūros galią turinčiais regionų parlamentais, konsultuojasi kiekvienas nacionalinis parlamentas arba 
nacionalinio parlamento rūmai“.
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mano, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatitinka subsidiarumo principo, jis 
gali būti atmestas 55 proc. Tarybos narių balsų dauguma arba Europos Parlamente atiduotų balsų 
dauguma. Iki šiol geltonosios kortelės procedūra pritaikyta tris kartus12, oranžinės kortelės procedūra 
nebuvo pritaikyta nė karto.

Europos Parlamento Teisės reikalų (JURI) komitetas yra atsakingas už pateikiamomis pagrįstomis 
nuomonėmis vykdomą stebėseną, kaip laikomasi subsidiarumo principo13. Kas šešis mėnesius 
komiteto narys pagal rotacijos tarp frakcijų principą skiriamas nuolatiniu pranešėju subsidiarumo 
klausimais.

2021 m. už subsidiarumo principo laikymosi klausimą buvo atsakingi nuolatiniai pranešėjai Nacho 
SÁNCHEZ AMOR (S&D) ir Gilles LEBRETON (ID)14. JURI komitetas taip pat reguliariai rengia pranešimus 
dėl Komisijos metinių subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų.

5.1.2 ES nacionalinių parlamentų pateikti dokumentai
2021 m. Europos Parlamentas iš ES nacionalinių parlamentų gavo 226 pagal Protokolą Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktus dokumentus. 24 pateiktų dokumentų 
buvo pagrįstos nuomonės, 202 – pozicijos.

2020 m. Europos Parlamentas gavo 124 dokumentus. 13 iš jų buvo pagrįstos nuomonės, 111 – 
pozicijos.

Nuo 2020 m. iki 2021 m. pateiktų dokumentų skaičius išaugo daugiau nei 80 proc. Tai galima paaiškinti 
tuo, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai prisitaikė prie COVID-19 pandemijos 
poveikio ir dirbo išnaudodami visus savo teisėkūros, įskaitant teisės aktus sveikatos ir su pandemija 
susijusių ekonominių priemonių klausimais, pajėgumus.

12 2012 m. geltonosios kortelės procedūra buvo panaudota dėl Komisijos pasiūlymo dėl reglamento dėl teisės imtis 
bendrų veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas („Monti II“). Galiausiai Komisija atsiėmė savo 
pasiūlymą, nors ji laikėsi pozicijos, kad subsidiarumo principas pažeistas nebuvo. 2013 m. šia procedūra vėl pasin-
audota po to, kai pateiktas pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Komisija, teigdama, kad 
pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą, nusprendė jo nekeisti (https://ec.europa.eu/info/files/communication-re-
view-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en). 2016 m. procedūra buvo dar kartą pritaikyta 
prieš pasiūlymą dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūros (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN). Komisija, laikydamasi nuomonės, kad ji nepažeidžia 
subsidiarumo principo, nes darbuotojų komandiravimo klausimas pagal apibrėžtį yra tarpvalstybinio pobūdžio, išsami-
ai pagrindė (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&-
from=EN) sprendimą nekeisti savo pasiūlymo.

13 Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių VI priedo XVI  dalyje nurodyta, kad Teisės reikalų komitetas yra atsakingas 
už „Sąjungos teisės aiškinimą, taikymą ir stebėseną, Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant 
teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi“.

14 Europos Parlamento Identiteto ir demokratijos frakcija ir Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN
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Pagrįstos nuomonės pagal parlamentą ar parlamento rūmus:

PAGRĮSTOS NUOMONĖS PAGAL PARLAMENTĄ AR PARLAMENTO RŪMUS (2021 M.)

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

Diagramoje nurodytas 2020 m. gautų iš viso 24 pagrįstų nuomonių pasiskirstymas pagal parlamentą ar parlamento rūmus.

2021 m. septyni iš 39 parlamentų ar parlamento rūmų pateikė pagrįstas nuomones, o 18 – pozicijas. 
Aktyviausias teikiant pagrįstas nuomones buvo Airijos Senatas (šešios pagrįstos nuomonės) ir Italijos 
Deputatų Rūmai (penkios nuomonės). Kalbant apie parlamentų ir parlamento rūmų pateiktas 
pozicijas, aktyviausi buvo atitinkamai: Ispanijos parlamentas (pateikė 53 pozicijas) ir Portugalijos 
parlamentas (38 pozicijos). 2020 m. statistinius duomenis žr. IV priede.

Pozicijos pagal parlamentą ar parlamento rūmus:

IŠ ES NACIONALINIŲ PARLAMENTŲ PAGAL PROTOKOLĄ NR. 2 GAUTŲ POZICIJŲ SKAIČIUS 2021 M.

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

diagramoje nurodytas 2021 m. gautų 202 pozicijų pasiskirstymas pagal parlamentą ar parlamento rūmus.
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Komitetai, gavę daugiausiai dokumentų, buvo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
(šešios pagrįstos nuomonės ir 57 pozicijos), Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas (devynios pagrįstos nuomonės ir 35 pozicijos) ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
(dvi pagrįstos nuomonės ir 31 pozicija).

Pozicijos pagal komitetus:

IŠ ES NACIONALINIŲ PARLAMENTŲ PAGAL PROTOKOLĄ NR. 2 GAUTŲ POZICIJŲ SKAIČIUS 
2021 M.

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

2021 m. gautų pozicijų skaičius pagal komitetus.

Pagrįstos nuomonės pagal komitetą:

PAGRĮSTOS NUOMONĖS PAGAL KOMITETĄ (2021 M.)

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

2021 m. gautų pagrįstų nuomonių skaičius pagal komitetą.

2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pagal Protokolo Nr. 2 nuostatas iš viso 981 teisės aktų 
projektas buvo išsiųstas nagrinėti nacionaliniams parlamentams. Nacionaliniai parlamentai Europos 
Parlamentui pateikė iš viso 3 460 dokumentų. Iš jų 487 buvo pagrįstos nuomonės (14 proc.), o likusieji 
2 973 – pozicijos (86 proc.).

Šie statistiniai duomenys rodo, kad ES nacionaliniai parlamentai Protokolu Nr. 2 dažniau naudojosi 
siekdami pareikšti savo nuomonę dėl pasiūlymų turinio, o ne dėl subsidiarumo. Tai galėtų rodyti jų 
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norą labiau įsitraukti į esminį teisėkūros procesą.

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas patikina, kad visi iš nacionalinių parlamentų 
gauti dokumentai perduodami Parlamento nariams, politiniams organams ir Europos Parlamento 
tarnyboms, šis direktoratas visiems jiems, ypač pranešimus rengiantiems asmenims, per visą 
teisėkūros ciklą teikia specialią ekspertinę informaciją ir informacinius pranešimus ES nacionalinių 
parlamentų dokumentuose nagrinėjamais klausimais – šis indėlis padeda rengti komitetų pranešimus 
ir vykdyti trišales derybas su Taryba. Direktoratas taip pat kas mėnesį leidinyje „State of Play Note“ 
dėl Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 2 nurodo faktus, skaičius ir statistiką, susijusią su šių dokumentų 
skaičiumi ir pobūdžiu, ir valdo CONNECT duomenų bazę15, kurioje talpinamos visos iš nacionalinių 
parlamentų gautos pagrįstos nuomonės ir pozicijos.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Antrais iš eilės COVID-19 pandemijos paveiktais teisėkūros metais Europos institucijos pritaikė 
savo darbo metodus. Taip pasielgė ir nacionaliniai parlamentai. Tai teisėkūros srityje matyti 
iš to, kiek buvo priimta naujų pasiūlymų, ir iš atitinkamos nacionalinių parlamentų reakcijos 
pagal Protokolą Nr. 2, kurią parodė gan didelis pozicijų skaičius. Ypač atkreiptinas dėmesys į 
reakciją į įvairius pasiūlymus sveikatos, aplinkos, teisingumo ir vidaus reikalų srityse.

5.1.3 Mėnesinis leidinys „State of Play Note“
Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas rengia mėnesinius informacinius pranešimus „State 
of Play Note“ apie pagal Protokolą Nr. 2 pateiktas pagrįstas nuomones ir pozicijas. Šiame Parlamento 
nariams skirtame pranešime atitinkamos Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų tarnybos 
pateikia visų nuo paskutinio pranešimo gautų dokumentų apžvalgą ir nurodo visus teisėkūros 
dokumentus, kurie įtraukti į būsimos Europos Parlamento plenarinės sesijos darbotvarkę. Šis 
pranešimas taip pat pridedamas prie Europos Parlamento Komitetų pirmininkų sueigos posėdžių 
dokumentų. Informaciniai pranešimai taip pat skelbiami direktorato svetainėje prieš kiekvieną 
Europos Parlamento plenarinę sesiją.

5.2 Neformalus politinis dialogas ir Sutarčių Protokolas Nr. 1

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokole Nr. 1 nurodyta, kad 
ES nacionaliniai parlamentai gali teikti pastabas dėl teisėkūros dokumentų, kurie patenka į išimtinę 
ES kompetencijos sritį, taip pat dėl ne teisėkūros dokumentų, pvz., tų, kurie susiję su vykstančiomis ES 
lygmens diskusijomis, Komisijos žaliųjų ir baltųjų knygų ar komunikatų. Šios pastabos svarstomos 
vykdant neformalų politinį dialogą.

2021 m. ES nacionaliniai parlamentai toliau aktyviai naudojosi šia priemone ir atsiuntė 222 pozicijas. 
Atitinkamai trys aktyviausi parlamentai ar parlamentų rūmai 2021 m. buvo Ispanijos parlamentas 
(60), Čekijos Senatas (27) ir Rumunijos Deputatų Rūmai (24).

15 Daugiau žr. 7.2 skyriuje.
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VYKDANT NEOFICIALŲ POLITINĮ DIALOGĄ PATEIKTOS POZICIJOS 2021 M.

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

Daugiausia pateiktų su neformaliu politiniu dialogu susijusių dokumentų gavo keturi komitetai: 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetas (45), Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos (ITRE) komitetas (29), Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas (28) ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komitetas (19).
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VYKDANT NEOFICIALŲ POLITINĮ DIALOGĄ PATEIKTOS POZICIJOS 2021 M.
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Nuo 2009 m. iš ES nacionalinių parlamentų EP gavo apie 2666 pagal Protokolą Nr.1 pateiktus 
dokumentus, kurie taip pat buvo paskelbti duomenų bazėje CONNECT. Išsamūs statistiniai duomenys 
apie 2021 m. pozicijas, gautas vykdant neformalų politinį dialogą, pateikiami V priede.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Vykdant neformalų politinį dialogą pateiktų pozicijų skaičius padidėjo 24 proc. nuo 179 2020 
m. iki 222 2021 m. Labiausiai tikėtina, kad taip atsitiko dėl to, kad 2021 m. Komisija, reaguodama 
į COVID-19 pandemiją, labai aktyviai teikė pasiūlymus dėl naujų teisės aktų.

• Nacionaliniai parlamentai kartu su teikiamais dokumentais dažniau pateikdavo santraukas 
anglų kalba, kaip nustatyta Protokole Nr. 2 ir 1. Tai palengvina teisės aktų leidėjų darbą.
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6. TINKLAI IR INFORMACIJOS MAINAI
6.1 Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema (IPEX)

IPEX remiamas parlamentų bendradarbiavimas sukuriant platformą ir tinklą, kuriais pasinaudodami 
ES parlamentai elektroniniu būdu galėtų keistis su ES susijusia informacija. IPEX projektas pradėtas 
vykdyti kaip ES nacionalinių parlamentų iniciatyva ir plėtojamas Europos Parlamentui teikiant 
techninę pagalbą. Šiandien IPEX sistema kasdienėje veikloje naudojasi 39 parlamentai iš 27 
nacionalinių parlamentų, taip pat Europos Parlamentas. IPEX sistema nuolat tobulinama siekiant 
patenkinti kintančius naudotojų poreikius. Svarbiausias IPEX sistemos tikslas – vykdant 
tarpparlamentinę veiklą veikti pagal vieno langelio principą.

IPEX sistema buvo apibūdinama kaip „priemonė“, „platforma“ ir „tinklas“. Iš šių trijų apibrėžčių matyti, 
kad priemonė keitėsi. Jos vystymasis iš priemonės į tinklą vyko lėtai, tačiau dabar jos tikslas pasiektas.

2021 m. buvo sukurta ir pradėjo veikti nauja IPEX platforma. Toks buvo pagrindinis direktorato 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus metų tikslas – ITEC GD kolegoms, kurie sukūrė naują 
žiniatinklio svetainę, IPEX pirmininkams ir apskritai visoms IPEX sistemoje esančioms institucijoms. 
Nors iš pradžių naują IPEX platformą planuota įdiegti pirmąjį 2021 m. pusmetį – pirmininkaujant 
Suomijos parlamentui, – tai padaryta praėjus keliems mėnesiams. Diegimas buvo atidėtas dėl su 
COVID-19 pandemija susijusių trikdžių darbe. IPEX valdyba leido diegti IPEX 3 versiją (v3) tik 2021 m. 
liepos mėn. pirmininkaujant Vokietijai. Naujoji IPEX žiniatinklio svetainė oficialiai pradėjo veikti spalio 
28 d. Berlyne – per Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesrato surengtą IPEX korespondentų 
susitikimą.

IPEX darbo grupės daug laiko skyrė interneto svetainės diegimui parengti. Turinio darbo grupė aprašė 
naujus IPEX v3 skyrius IPEX korespondentams skirtame vadove ir pridėjo aiškinamuosius tekstus, kad 
interneto svetainė būtų patogesnė naudoti. Mokymo darbo grupė parengė mokomąją medžiagą, 
kuri buvo naudojama seminarų metu, siekiant supažindinti IPEX korespondentus su nauja svetaine. 
IPEX informacijos pareigūnas taip pat siūlė korespondentams dalyvauti internetiniuose mokymo 
kursuose. Siekdama paskleisti reklamą apie IPEX v3 įdiegimą, Reklamos ir socialinės žiniasklaidos 
darbo grupė parengė naują reklaminę medžiagą, įskaitant IPEX brošiūrą, vaizdo įrašus ir kampaniją 
socialiniame tinkle „Twitter“.

Tiek Suomijos, tiek Vokietijos pirmininkavimo metu daugiausia dėmesio skirta sėkmingam platformos 
įdiegimui. Be to, abi pirmininkavusios šalys nuolat siekė sukurti naujus vidaus komunikacijos ir 
informacijos mainų formatus (forumas IPEX NOW ir pasiūlymas dėl Iniciatyvinės darbo grupės, kuri 
turėtų stebėti, ar neatsiranda techninių problemų, o prireikus, spręstų jas remdamasi principais, 
nustatytais IPEX skaitmeninėje strategijoje16 ir IPEX gairėse17. Šie nauji vidaus diskusijos formatai padės 
nustatyti, kaip geriausia sustiprinti tinklą, atsižvelgiant į tai, kad galimybių rengti fizinius posėdžius 
nėra arba jos labai ribotos.  Jie taip pat turėtų sudaryti palankesnes sąlygas skatinti naujoms IPEX 
valdymo struktūrų programoms, skirtoms diskusijoms dėl naujos platformos funkcionavimo ir 
problemų, kurios gali kilti gerokai atnaujinus pajėgumus.

16 Žr. IPEX skaitmeninę strategiją

17 IPEX gairės.
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Viena iš pagrindinių IPEX v3 naujovių yra tai, kad parlamentai gali įkelti naujų rūšių dokumentus, 
nebūtinai susijusius su subsidiarumo kriterijumi (pagrįstos nuomonės ar nuomonės vykstant 
politiniam dialogui). Šiais dokumentais, vadinamais savo iniciatyva parengtais dokumentais, siekiama 
skatinti tarpparlamentinį bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip antai:

• daugiametė finansinė programa,

• ES tarptautiniai susitarimai,

• Komisijos darbo programa,

• parlamentų indėlis į Konferencijos dėl Europos ateities darbą.

Galimybė įkelti šiuos naujų rūšių dokumentus yra tiesiogiai susijusi su EP siekio plėtoti tarpparlamentinį 
bendradarbiavimą įgyvendinimu. Taip siekiama skatinti glaudesnį parlamentų tarpusavio 
koordinavimą ir koordinavimą su Europos Parlamentu vykdant parlamentinę diplomatiją ir stiprinti 
parlamentų vaidmenį skatinant pagrindines ES vertybes, kai vykdomi išorės veiksmai.

2020 m. priėmus sprendimą, interneto svetainėje buvo sukurta Paramos demokratijai tinklui skirta 
skiltis. Iš jo matyti, kam daugiausia pastangų per metus skyrė Ryšių su nacionaliniais parlamentais 
direktorato Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius. Paramos demokratijai tinklo skiltis galėjo 
būti parengta tik nuolat teikiant abipusę direktorato, Naujovių ir technologinės pagalbos (ITEC) 
generalinio direktorato, Sąjungos išorės politikos (EXPO) generalinio direktorato, IPEX pirmininkavimo, 
IPEX valdybos narių, informacijos pareigūno ir viso IPEX tinklo paramą. Sukūrus šią skiltį pradedamas 
naujo pobūdžio ir geresnis bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais, o tai bus 2022–2024 
m. strateginio tikslo dalis. Šį strateginį tikslą rems Vadovybės GD ir EXPO GD, o įgyvendins Ryšių su 
nacionaliniais parlamentais direktoratas, glaudžiai derindamas veiksmus su atsakingomis EXPO GD 
tarnybomis18.

Naudojantis IPEX sistema šiuo metu paskelbta daugiau kaip 105 000 nacionalinių parlamentų 
ir Europos Sąjungos institucijų parengtų dokumentų puslapių, su tikrinimu susijusi informacija 
pateikiama beveik 89 000 dokumentų, kuriuos parengė nacionaliniai parlamentai ir kurie yra susiję 
su daugiau kaip 16 618 dokumentų rinkinių.

2021 m. IPEX svetainėje apsilankė 300 732 individualūs lankytojai. Registruota 21 838 014 tinklalapio 
peržiūrų, o atitikčių – 30 217 045. 2021 m. liepos mėn. atnaujintas IPEX v3 ir kitoks naujos sistemos 
valdymas daro didelį poveikį registruojamų apsilankymų skaičiui. Dėl to skaičius gali būti mažesnis 
nei ankstesniais metais.

Naujoji žiniatinklio svetainė suteikia galimybę dar labiau atverti IPEX išoriniam pasauliui. 
Pirmininkaujanti Vokietija labai stengėsi gilinti tyrėjų, kurie naudojasi IPEX duomenų baze moksliniais 
tikslais, mainus. IPEX svetainė suteikia puikių galimybių daugiau sužinoti apie (tarp)parlamentinę 
veiklą ES.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• IPEX v3 platformos įdiegimas.

• Ateinančių trejų veiklos metų (tęstinės) darbo programos patvirtinimas.

• Paramos demokratijai tinklo skilties paskelbimas.

18 Žr. pranešimą dėl EXPO GD bendradarbiavimo.
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6.2 Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras (angl. ECPRD)

Bendrai Europos Parlamento ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos valdomo ECPRD nariai 
yra 66 parlamentai (įskaitant 39 parlamentus Europos Sąjungoje) iš 54 šalių ir Europos Sąjungos 
institucijos. Beveik 120 korespondentų ir korespondentų pavaduotojų tinkle atstovauja atitinkamiems 
savo parlamentams ir padeda siekti pagrindinių ECPRD tikslų – skatinti informacijos ir gerosios 
patirties bendro intereso klausimais pavyzdžių mainus. ECPRD skatina narius parlamentus 
bendradarbiauti pasitelkiant lyginamąsias užklausas ir rengiant seminarus.

Antraisiais COVID-19 pandemijos metais pandemija vis dar stipriai veikė ECPRD tinklo darbo srautą. 
Jos poveikis vis dar labai juntamas organizuojant parlamentų darbą ir pateikta daug klausimų siekiant 
sužinoti, kaip kitiems parlamentams pavyksta tvarkytis šioje situacijoje (taip pat žr. VI priedą).

Kita vertus, atsižvelgiant į sveikatos padėtį ir į tai, kad 2021 m. vis dar nebuvo įmanoma rengti 
tarptautinių renginių, kuriuose būtų galima dalyvauti fiziškai, ECPRD tinklas toliau organizavo 
seminarus ir įstatuose numatytus posėdžius nuotoliniu būdu. Nors per nuotoliniai posėdžiai 
nesuteikia galimybės užmegzti asmeninių ryšių, kurie yra itin svarbūs tinklams, kuriais siekiama 
skatinti keistis informacija ir gerąja patirtimi, nuotoliniai posėdžiai gali būti rengiami labai dažnai ir 
juose gali dalyvauti daugybė nacionalinių parlamentų darbuotojų, kurie negalėtų atvykti į posėdžius, 
jei šie vyktų akis į akį.

i. Lyginamosios užklausos

2021 m. ECPRD nariai parlamentai tinklui pateikė 356 lyginamąsias užklausas, kurioms savo ruožtu 
pateikti 8928 atsakymai, – šiek tiek daugiau nei 2020 m., kai pateiktos 326 užklausos ir gauti 8475 
atsakymai.
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Prašymai pateikti informaciją buvo susiję su daugeliu sektorių, ypač daug dėmesio skiriant temoms, 
susijusioms su darbo organizavimu ir parlamento administracija, taip pat socialiniais ir sveikatos 
klausimais.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas taip pat teikė paramą Europos Parlamento 
tarnyboms, palengvindamas jų užklausų perdavimą ECPRD tinklui. 2020 m. Europos Parlamentas 
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ECPRD tinklui iš viso pateikė 14 užklausų. Tai nedidelis sumažėjimas, palyginti su 2020 m., per kuriuos 
Europos Parlamentas pateikė 12 užklausų. Europos Parlamentas pateikė 89 atsakymus į kitų ECPRD 
narių parlamentų užklausas – tai daugiau, palyginti su 81 atsakymu 2020 m., ir gerokai daugiau, 
palyginti su 29 atsakymais 2019 m. ir 31 atsakymu 2018 m.

ii. Baigiamosios santraukos

Baigiamosiomis santraukomis galima geriausiai atkreipti dėmesį į labai didelį ECPRD prašymų ir 
atsakymų skaičių ir naudingumą. Priemonės, kuriomis būtų skatinama rengti baigiamąsias santraukas, 
jau seniai svarstomos. Atsižvelgiant į tai, nauja ECPRD interneto svetainės versija, paskelbta 2020 
m. spalio mėn. padedant Europos Parlamento IT tarnyboms, buvo skirta pakeisti informacijos apie 
korespondentus suvestinę, kad jie skatinami pateikti savo baigiamąsias santraukas ir būtų užtikrintas 
į ECPRD interneto svetainę įkeltų santraukų matomumas. Minėtieji svarstymai prisidėjo prie to, kad 
2020 m. ECPRD baigiamųjų santraukų dalis labai padidėjo – 41 proc. užklausų atveju buvo paskelbta 
atsakymų analizė (palyginti su 16 proc. 2019 m. ir 11,3 proc. 2018 m.). Deja, 2021 m. šis skaičius vėl 
sumažėjo iki 21 proc.

iii. Įstatuose numatyti posėdžiai

Vykdomojo komiteto posėdžiai buvo surengti nuotoliniu būdu iš Europos Parlamento kovo 18 
d., liepos 1 d. ir rugsėjo 23 d. Pagrindinis šių susitikimų tikslas buvo pasirengti būsimai metinei 
konferencijai. Vykdomasis komitetas taip pat pradėjo svarstyti atnaujintas ECPRD gaires užklausoms 
atlikti.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriuose parlamentuose vis dar taikomi su COVID-19 pandemija susiję 
posėdžių ir kelionių apribojimai ir teikiant pirmenybę visų dalyvių saugumui, 2021 m. lapkričio 18 
d. Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Londone surengta metinė ECPRD korespondentų 
konferencija vėl vyko nuotoliniu būdu.  Į darbotvarkę, be kitų temų, buvo įtrauktas Vykdomojo 
komiteto pranešimas apie atnaujintas ECPRD gaires; ECPRD ir „IPU Parline“ bendradarbiavimas; 
ECPRD koordinatorių ataskaitos dėl ankstesnių ir būsimų seminarų ir pristatymas apie naujosios 
ECPRD interneto svetainės patobulinimus.  Be to, per metinę konferenciją išrinkti keturi ECPRD 
vykdomojo komiteto nariai.

iv. Seminarai

Šiais metais COVID-19 pandemija taip pat paveikė ECPRD seminarų organizavimą. Seminarai 
suteikia dalyviams puikią progą labai produktyviai keistis informacija ir gerąja patirtimi. Iki 2020 m. 
visi seminarai buvo rengiami gyvai nacionalinių parlamentų, besidominčių tam tikromis diskusijų 
temomis. Prasidėjus COVID-19 pandemijai visi posėdžiai rengiami nuotoliniu būdu.

2021 m. birželio 1–3 d., bendradarbiaujant su Europos Parlamento tyrimų tarnyba (angl. EPRS) ir 
Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratu, metinis seminaras dėl ECPRD interesų srities 
„Bibliotekos, tyrimų paslaugos ir archyvai (angl. LRA) buvo surengtas kaip internetinis renginys 
pavadinimu „Parlamentinių tyrimų paslaugos ir bibliotekos. Vilties ir virsmo metai“.  Šis nuotolinis 
seminaras pritraukė 90 dalyvių iš 30 parlamentų rūmų ir tarptautinių organizacijų ir suteikė galimybę 
pasikeisti nuomonėmis apie ilgalaikį koronaviruso poveikį darbo metodams ir Parlamento bibliotekų 
reagavimą į COVID-19 krizę.

Per šį seminarą kalbas pasakė Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Rainer WIELAND ir 
Europos Parlamento generalinis sekretorius Klaus WELLE – jie pateikė savo nuomonę apie tai, kaip 
Europos Parlamentas tęsė darbą pandemijos metu.

ECPRD sekretoriatas taip pat dalyvavo organizuojant kitus 8 ECPRD internetinius seminarus (žr. VI C 
priedą).
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Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Tvirtesnis EP EGOV skyriaus ir ECPRD ekonominės ir biudžeto interesų srities, taip pat EPRS 
ir ECPRD parlamentų bibliotekų, mokslinių tyrimų ir archyvų bendradarbiavimas bendrų 
interesų ir tyrimų srityse.

• Atnaujintos ECPRD metinės konferencijos priimtos lyginamųjų užklausų teikimo gairės.

• Buvo aktyviau dalyvaujama internetiniuose seminaruose.

6.3 Paramos pirmininkaujančios valstybės narės parlamentui 
programa

Europos Parlamentas nuolat skatina savo ir nacionalinių parlamentų administracijos 
tvirtą bendradarbiavimą, ypač parengiamuoju etapu, kai nustatomi kiekvienos ES Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės narės parlamentiniai pirmininkavimo aspektai. Europos Parlamentas 
siūlo kiekvienai pirmininkavimą perimančiajai valstybei narei galimybę dalyvauti darbuotojams 
Briuselyje organizuojamojoje programoje siekiant parengti veiklą, susijusią su parlamentiniais 
pirmininkavimo aspektais. Europos Parlamentas pirmininkaujančios valstybės narės parlamentui 
gali pasiūlyti specialiai pritaikytą paramos programą, pagrįstą konkrečiais prašymais, poreikiais 
ir prioritetais. Ši iniciatyva suteikia galimybę kurti tinklus ir užmegzti asmeninius ryšius su visais 
dalyvaujančiais asmenimis, taip pat veiksmingai dalytis informacija bei ekspertinėmis žiniomis ir 
tokiu būdu palengvinti tolesnį darbą bei užtikrinti nuoseklumą. Europos Parlamentas gali prisidėti 
prie programos išlaidų, jas bendrai finansuodamas su atitinkamu nacionaliniu parlamentu.

Pastaraisiais metais keletas ES valstybių narių pirmą kartą pirmininkavo ES Tarybai. Šių šalių 
parlamentai ypač domėjosi Europos Parlamento siūloma Paramos pirmininkaujančios valstybės 
narės parlamentui programa. Tačiau kadangi ši programa buvo naudinga priemonė pirmininkavimo 
parengiamuoju etapu ir atsižvelgiant į nuolatinius tarpparlamentinio bendradarbiavimo pokyčius, 
Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas nusprendė išplėsti Paramos pirmininkaujančios 
valstybės narės parlamentui programą įtraukiant visas ateityje pirmininkausiančias valstybes 
nares. Pastaraisiais metais ES Tarybai pirmininkavusios valstybės narės skyrė daugiau dėmesio 
parlamentiniam aspektui ir daugiau į jį investavo, siekdamos padidinti renginių, susitikimų ir iniciatyvų, 
surengtų per pirmininkavimo semestrą, skaičių, palyginti su prieš dešimt metų organizuotų renginių, 
susitikimų ir iniciatyvų skaičiumi.

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas ėmėsi veiksmų, siekdamas pritaikyti Paramos 
pirmininkaujančios valstybės narės parlamentui programą prie ypatingų aplinkybių, kuriomis 2021 
m. buvo ribojamos kelionės ir asmeniniai susitikimai, ir pirmininkausiančiai Slovėnijai ir Prancūzijai 
pasiūlė rengti virtualius vizitus tol, kol tai būtina.

Slovėnijos Respublikos nacionalinio parlamento pareigūnams (dauguma jų dirba Liublianoje) 
skirta programa buvo vykdoma rengiant nuotolinius posėdžius, o ne, kaip įprasta, lankantis 
Briuselyje. 2021 m. kovo ir balandžio mėn. įvyko penki posėdžiai. Jų metu pasikeista nuomonėmis 
su Europos Parlamento sekretoriato kolegomis, kurie pasidalijo savo patirtimi, vykdant įvairią veiklą 
ir organizuojant renginius: Pirmininkų sueigos apsilankymą pirmininkaujančios valstybės narės 
sostinėje, konferenciją stabilumo, ekonominio bendradarbiavimo ir valdymo klausimais; COSAC 
posėdžius; konferenciją BUSP ir BSGP klausimais; Europolo jungtinę parlamentinės kontrolės grupę ir 
tarpparlamentinį komitetų susitikimą Eurojusto klausimais.

Posėdžių metu siekta, kad pirmininkaujančios valstybės ir Europos Parlamento pareigūnai užmegztų 
reikalingus ryšius, taip pat siekta suteikti galimybę pirmą kartą apsikeisti informacija dėl būsimų 
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renginių ir veiklos procedūrų, temų ir darbotvarkių.

Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja ir Senatas stengėsi palaikyti glaudžius ryšius ir 
pasisemti Europos Parlamento tarnybų patirties, rengiant nuotolinius ir mišrius posėdžius, visų 
pirma tuos, kuriuose dalyvauja daug dalyvių ir kalbama daugeliu kalbų. Tačiau dėl Prancūzijos 
prezidento rinkimų metu itin įtemptos darbotvarkės nepavyko surasti tinkamos datos Paramos 
pirmininkaujančios valstybės narės parlamentui programai aptarti su Prancūzijos parlamentu – 
apsikeisti nuomonėmis pavyko tik dėl techninių problemų.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• 2021 m. pirmąjį pusmetį, ruošiantis Slovėnijos pirmininkavimui 2021 m. antrąjį pusmetį, 
šios šalies parlamentui buvo parengta ir pasiūlyta internetinė Paramos pirmininkaujančios 
valstybės narės parlamentui programa.

• Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos ir Senato pareigūnai ypač norėjo pasisemti 
iš Europos Parlamento patirties organizuojant nuotolinius daugiakalbius posėdžius, kuriuose 
dalyvauja daug dalyvių.

6.4 ES nacionalinių parlamentų atstovų Briuselyje tinklas

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorate dirba ES nacionalinių parlamentų arba jų rūmų 
į Europos Parlamentą paskirti administracijos atstovai. Siekdamas stiprinti tarpparlamentinį 
bendradarbiavimą ES, nuo 1991 m. Europos Parlamentas savo patalpose Briuselyje ir Strasbūre 
nemokamai suteikia šiems atstovams biuro patalpas ir galimybę naudotis kita įranga, kai pateikiamas 
atitinkamas prašymas.

ES nacionaliniai parlamentai, siekdami stiprinti ryšius su ES, siunčia savo šalių pareigūnus į 
Briuselį. Šiuo metu 55 darbuotojai iš 27 ES nacionalinių parlamentų užima 43 kabinetus Europos 
Parlamento patalpose19. Šie atstovai yra nacionaliniai pareigūnai, kurie ne tik vykdo jiems priskirtas 
administracines funkcijas, bet ir yra atsakingi už abipusį keitimąsi informacija (dvipusis informacijos 
srautas tarp Europos Parlamento ir ES nacionalinių parlamentų), nes tai yra itin svarbus elementas 
ES reikalų srityje.

Atstovai dirba tame pačiame pastate, kuriame įsikūręs Direktoratas. Taip užtikrinama didelė sąveika 
ir lengviau keistis informacija. 2020 m. kilus COVID-19 pandemijai šis direktoratas ir minėtieji atstovai, 
kaip ir didžioji dalis Europos Parlamento administracijos, sėkmingai perėjo prie iš esmės nuotolinio 
darbo sistemos, laikydamiesi Europos Parlamento pirmininko ir generalinio sekretoriaus nurodymų. 
Tai tęsėsi ir 2021 m.

Nacionalinių parlamentų atstovų sąrašą galima rasti internete šiuo adresu:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Svarbiausi 2021 m. įvykiai ir iššūkiai

• Dėl COVID-19 pandemijos toliau vyrauja nuotolinio darbo sistema.

19 Padėtis 2022 m. sausio 17 d., įskaitant COSAC sekretoriatą ir IPEX informacijos pareigūną.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Darbuotojams skirti seminarai

 Kaip teigiama EP rezoliucijoje dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo, 
„kadangi pagerinus sąveiką ir keitimąsi informacija tarp EP narių ir nacionalinių parlamentų narių, 
taip pat nacionalinių parlamentų valstybės tarnautojų, kurie padėtų pagerinti Europos diskusijas 
nacionaliniu lygmeniu ir tokiu būdu skatintų tikrą ES parlamentinę ir politinę kultūrą.“20 2019 m. Ryšių 
su nacionaliniais parlamentais direktoratas surengė keletą seminarų ES nacionalinių parlamentų 
(parlamentų rūmų) darbuotojams. Šių seminarų tikslas – suburti nacionalinių parlamentų ir EP 
darbuotojus, kad jie galėtų pristatyti ir aptarti svarbias Europos temas, mokytis vieni iš kitų ir keistis 
geriausia patirtimi.

Be tarpparlamentinio bendradarbiavimo politiniu lygmeniu, svarbus pastarųjų metų įvykis buvo 
darbuotojams skirtų seminarų organizavimas siekiant palengvinti techninius mainus darbuotojų 
lygmeniu. Darbuotojams skirti seminarai yra svarbi platforma, kuria naudodamosi parlamentų 
administracijos gali rengti labiau specializuotus ir kryptingesnius mainus bendro intereso srityse. 
Darbuotojams skirti seminarai yra dinamiškas EP ir ES nacionalinių parlamentų darbo elementas.

Paramos ekonomikos valdymui (EGOV) skyrius toliau rengė nuotolinius darbuotojams skirtus 
seminarus, kad pasidalintų naujausia informacija apie Europos semestrą, įskaitant ekonomikos 
prioritetus; bendradarbiavimo stiprinimą bei supratimo apie naująjį Europos semestro ciklą gerinimą 
dalijantis žiniomis ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais. 2021 m. surengti šeši tokio pobūdžio 
seminarai.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Tolesnis nuotolinių darbuotojams skirtų seminarų ekonomikos valdymo tema rengimas, 
nepaisant COVID-19 pandemijos sukeltų iššūkių.

20 2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendin-
imo.
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7. PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ VEIKLA
7.1 Nuotolinių posėdžių ir vaizdo konferencijų organizavimas

Dar prieš COVID-19 pandemiją Europos Parlamentas rengė vaizdo konferencijas, siekdamas sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpparlamentiniam bendradarbiavimui. Ilgą laiką Europos Parlamentas 
naudojosi techniniais sprendimais, leidžiančiais rengti labai aukštos vaizdo ir garso kokybės vaizdo 
konferencijas, taip pat užtikrinant vertimą žodžiu į kelias kalbas. Tačiau iki 2020 m. vaizdo konferencijų 
naudojimas buvo ribotas. 2020 m. prasidėjus sveikatos krizei, poreikis pritaikyti ir pagerinti darbą 
ir bendradarbiavimą nuotoliniu būdu lėmė didžiulį skaitmeninį ir techninį šuolį organizuojant 
nuotolinius parlamentinius posėdžius. 2021 m. jie ir toliau buvo plačiai rengiami, nes sveikatos krizė 
neatslūgo.

Europos Parlamentui dėl specifinės jo sudėties (jį sudaro 27 skirtingų šalių nariai) jau seniai aiški 
vaizdo konferencijų teikiama nauda: tai suteikia galimybę reguliariau bendrauti parlamentų nariams, 
kartu trumpinant keliaujant praleistą laiką, mažinant išlaidas ir anglies dioksido išmetimo rodiklį. 
Apskritai vaizdo konferencijos yra ekonomiškai efektyvi ir aplinką tausojanti posėdžių organizavimo 
priemonė, todėl buvo skirta pakankamai išteklių jai remti. Tačiau 2020 m. ir 2021 m. padaryta didelė 
skaitmeninė pažanga.

2021 m. epidemiologinė situacija nepagerėjo pakankamai, kad būtų galima apskritai atnaujinti keliones 
ir rengti susitikimus, kuriuose fiziškai dalyvautų daug žmonių. Tačiau atrodo, kad tarpparlamentiniam 
bendradarbiavimui tai pernelyg nepakenkė, bent jau kalbant apie veiklas ir surengtų posėdžių 
skaičių. Dauguma parlamentų priėmė tinkamus techninius sprendimus nuotoliniams posėdžiams 
rengti – tai yra standartinis tarpparlamentinės komunikacijos ir bendradarbiavimo kanalas.

Nuotolinio pobūdžio diskusijos arba mišrūs posėdžiai beveik tapo norma, nors nacionalinių 
parlamentų ir Europos Parlamento nariams trūko interaktyvesnių tiesioginių mainų ir asmeniško 
ryšio. Be to, paaiškėjo, kad nuotolinių susitikimų formatas yra itin veiksmingas rengiant neformalius 
informacinius susirinkimus, ad hoc susitikimus ir tikslines diskusijas su aukšto lygio pranešėjais. Šiomis 
aplinkybėmis svarbu paminėti, kad 2021 m. gegužės mėn. nuotoliniu būdu pirmininkaujančios 
Vokietijos surengtoje ES valstybių narių parlamentų pirmininkų konferencijoje buvo priimtas 
dokumentas „Sustiprintas tarpparlamentinis bendradarbiavimas pasitelkiant šiuolaikines 
technologijas“ ir aptarta, kokį poveikį skaitmeninimas daro atstovaujamajai demokratijai.

Kaip ir pandemijos pradžioje, 2021 m. Europos Parlamentas toliau naudojosi platforma daugiakalbiams 
posėdžiams, kuriuose verčiama žodžiu komitetų posėdžiams ir tarpparlamentinėms konferencijoms.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• 2021 m., kaip ir 2020 m., nuotoliniai posėdžiai, rengiant vaizdo konferencijas, tapo įprastu 
tarpparlamentinio bendradarbiavimo kanalu. Nuotoliniu būdu buvo rengiami tiek neformalūs 
dvišaliai vaizdo susitikimai, tiek kompleksiškos aukšto lygio konferencijos su daugybe dalyvių. 
Nuotoliniai ir mišrūs posėdžiai tapo kasdienybe.

• Nuotoliniuose posėdžiuose vis dar dalyvavo daug parlamentų narių, Europos Parlamento narių 
ir aukšto lygio pranešėjų – pastarieji, regis, buvo netgi labiau linkę dalyvauti nuotoliniuose 
susitikimuose nei fiziniu dalyvavimu grindžiamuose susitikimuose.

• Europos Parlamentas toliau gerino savo techninius nuotolinių posėdžių rengimo gebėjimus.
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7.2 CONNECT – Europos Parlamento duomenų bazė, kurioje saugomi 
nacionalinių parlamentų pateikti dokumentai

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas per visą teisėkūros ciklą Parlamento nariams (visų 
pirma pranešėjams) ir Parlamento politiniams organams bei tarnyboms teikia specialias ekspertines 
žinias ir informaciją apie nacionalinių parlamentų pagal Protokolus Nr. 1 ir 2 pateiktus dokumentus. 
Todėl Direktoratas tvarko duomenų bazę CONNECT (https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/
en/home/news), kurioje saugomi visi nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dienos iš nacionalinių 
parlamentų pagal Protokolus Nr. 1 ir 2 gauti dokumentai. Pagrįstos nuomonės, susijusios su 
išankstinio įspėjimo mechanizmu, pateikiamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Nuo 2017 m. duomenų baze CONNECT galima naudotis minėtojo direktorato interneto svetainėje21. 
Visa CONNECT pateikta informacija, įskaitant iš nacionalinių parlamentų gautas pagrįstas nuomones 
ir pozicijas, yra tiesiogiai prieinama portale „eCommittee“ pagal procedūras, su kuriomis jos yra 
susijusios. Šis portalas yra bendra Vidaus politikos ir Išorės politikos generalinių direktoratų darbo 
vieta. Tai taikoma ne tik pagrįstoms nuomonėms, bet ir visoms iš ES nacionalinių parlamentų 
gautoms pozicijoms.

CONNECT sudaro galimybes pranešėjams, Parlamento nariams, padėjėjams ir komitetų sekretoriatų 
darbuotojams, taip pat visiems išorės suinteresuotiesiems subjektams bet kuriuo atitinkamos 
teisėkūros procedūros metu apžvelgti naujausią išsamią informaciją apie visus iš nacionalinių 
parlamentų gautus dokumentus. 2021 m. iš viso gauti 345 dokumentai: 123 dokumentai (36 proc.) 
buvo pateikti vertinant subsidiarumo principo laikymąsi pagal Protokolą Nr. 2, o 222 dokumentai (64 
proc.) – vykdant neformalų politinį dialogą.

2022 m. sausio 1 d. duomenų bazėje CONNECT buvo galima rasti iš viso 6347 ES nacionalinių 
parlamentų pateiktus dokumentus (pagrįstas nuomones ir pozicijas). 3681 dokumentas (58 proc.) 
buvo pateiktas vertinant subsidiarumo principo laikymąsi pagal Protokolą Nr. 2, o 2666 dokumentai 
(42 proc.) – vykdant neformalų politinį dialogą.

Svarbiausi 2021 m. įvykiai

• Duomenų bazė „Connect“ buvo atnaujinta ir paruošta, kad galėtų automatiškai gauti 
dokumentus per naują NPS priemonės platformą.

21 https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/connect

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news
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7.3 Komitetų atitikties katalogas (angl. „CorCom“)

Komitetų atitikties katalogas (angl. „CorCom“) – tai informacinis leidinys apie Europos Parlamento 
komitetus atitinkančius nacionalinių parlamentų komitetus. Jame taip pat pateikiama informacija 
apie įvairių ES nacionalinių parlamentų ir EP komitetų sekretoriatus. Informaciją katalogui teikia 
Briuselyje įsisteigusios nuolatinės ES nacionalinių parlamentų atstovybės.

„CorCom“ yra naudinga priemonė ryšiams tarp Europos Parlamento komitetų ir atitinkamų 
nacionalinių parlamentų komitetų užmegzti. Ji taip pat padeda nustatyti pirmininkaujantį asmenį 
ir komitetų sekretoriatus, o ši informacija yra labai naudinga, siekiant pagerinti Europos Parlamento 
ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą.

2009 m. gegužės mėn. priėmus rezoliuciją22 dėl ES nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento 
santykių plėtojimo pagal Lisabonos sutartį (pranešėjas Elmar Brok), Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklės buvo atitinkamai persvarstytos ir dabar jose nurodoma, kad „komitetas gali komiteto 
lygmeniu tiesiogiai pradėti dialogą su nacionaliniais parlamentais, neviršydamas tam tikslui skirtų 
biudžeto asignavimų. Ši veikla gali apimti bendradarbiavimą parengiamuoju teisėkūros procedūros 
etapu ir pasibaigus teisėkūros procedūrai“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 3 dalis).

Programa „CorCom“ yra nuolat tobulinama ir atnaujinama, kad būtų atsižvelgta į besikeičiančius 
naudotojų poreikius. Per pastaruosius dvejus metus ši priemonė tapo daug įvairių naujų funkcijų 
turinčia internetine taikomąja programa23, kuri yra daug patogesnė naudoti. 2021 m. programine 
įranga pasinaudojo 264 lankytojai – 4612 joje apsilankė ir 187.059 apsilankė žiniatinklio svetainėse.

22 2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių 
plėtojimo pagal Lisabonos sutartį. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0388_EN.html?re-
direct)

23 Programa „CorCom“ yra skirta tik vidaus naudojimui. Ją galima rasti Europos Parlamento intranete.
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7.4 Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato leidiniai

Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas rengia įvairius leidinius.

Viename iš jų – „The Spotlight on Parliaments in Europe“ – apibendrinama informacija tam tikrais 
aktualiais klausimais, kuria parlamentai keičiasi per Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų 
tinklą.

Leidinyje „Weekly Agenda“ pateikiama informacija apie veiklą, susijusią su nacionaliniais 
parlamentais, siekiant padidinti įvairios tarpparlamentinės veiklos skaidrumą ir matomumą,

o leidinyje „State of Play Note“ – informacija apie nacionalinių parlamentų pateiktus dokumentus.

Leidinyje „The Spotlight on Parliaments in Europe“ – apibendrinama informacija tam tikrais aktualiais 
klausimais, kuria parlamentai keičiasi per Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų tinklą.

2021 m. Direktoratas parengė penkis numerius:

• informacinis pranešimas Nr. 33 – 2021 m. vasario mėn. – COVID-19 priemonių padėtis 
parlamentuose;

• informacinis pranešimas Nr. 34 – 2021 m. kovo mėn. – teisės aktų poveikio lytims vertinimas;

• informacinis pranešimas Nr. 35 – 2021 m. liepos mėn. – politinių partijų ir fondų statutas ir 
finansavimas;

• informacinis pranešimas Nr. 36 – 2021 m. rugsėjo mėn. – plenarinių posėdžių organizavimas;

• informacinis pranešimas Nr. 37 – 2021 m. gruodžio mėn. – Vyriausybės pareiga pateikti tinkamą 
informaciją apie įstatymų projektus.

Šiuos leidinius galima rasti Direktorato svetainėje (http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/
home/publications.html).

Savaitinės darbotvarkės (angl. Weekly Agenda) kiekvieną penktadienį siunčiamos e. paštu visiems 
Europos Parlamento nariams ir Europos Parlamento tarnyboms. 2020 m. buvo išsiųstos 34 savaitinės 
darbotvarkės. Jose informuojama apie ateinančių dviejų savaičių tarpparlamentinius renginius, 
pavyzdžiui, dvišalius vizitus, tarpparlamentines konferencijas ir tarpparlamentinius komitetų 
susitikimus. Nurodomos renginių datos, vietos ir dalyvaujančios Europos Parlamento tarnybos.

Direktoratas taip pat rengia mėnesinius informacinius pranešimus „State of Play Note“ apie 
nacionalinių parlamentų pateiktas pagrįstas nuomones ir pozicijas (žr. 5.1.3 skyrių).

Be to, jis administruoja žiniatinklio svetainę, kurioje pateikiama informacija apie būsimą direktorato 
veiklą ir leidinius.

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.html
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8. RYŠIŲ SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS 
DIREKTORATAS

Nors visi tikėjosi, 2021 m. gyvenimas negrįžo į savas vėžes. Kaip ir 2020 m., tai buvo iššūkių kupini 
metai, nors daugeliu atžvilgių – kitokie. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas toliau tęsė 
pradėtą veiklą, siekdamas teikti aukštos kokybės paramą Europos Parlamento nariams ir keliems jo 
partneriams, toliau plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir teisėkūros dialogą su ES nacionaliniais 
parlamentais ir padėti rengiant daugelį tarpparlamentinių renginių.

Direktoratas remia tarpparlamentinę veiklą, prisideda prie Sutarties nuostatų dėl tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo įgyvendinimo ir veikia kaip informacijos apie ES nacionalinius parlamentus 
centras. Jis atstovauja Europos Parlamentui administraciniuose tarpparlamentinio bendradarbiavimo 
tinkluose. Direktoratas atsakingas už santykius su ES nacionaliniams parlamentams Briuselyje 
atstovaujančiais pareigūnais ir palaiko glaudžius ryšius su jų administracijomis.

Už nuolatinę paramą Direktoratas yra dėkingas generaliniam sekretoriui ir jo pavaduotojui, taip pat 
visoms Europos Parlamento generalinių direktoratų tarnyboms, su kuriomis jis bendradarbiauja.

Direktorė – Katrin RUHRMANN

Direktoratą sudaro du skyriai.

Teisėkūros dialogo skyrius

Pagrindinė Teisėkūros dialogo skyriaus užduotis – palaikyti politinį ir teisėkūros dialogą su nacionaliniais 
parlamentais. Jis planuoja, koordinuoja ir organizuoja tarpparlamentinius susitikimus komitetų 
lygmeniu, įskaitant tarpparlamentinius komitetų susitikimus (angl. ICM), Europos parlamentų savaitę 
ir JPKG Europolo klausimais susitikimus. Be to, jis užtikrina subsidiarumo principo laikymosi kontrolės 
stebėseną ir – kartu su pranešėjais ir komitetais – Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo įgyvendinimo stebėseną. Šis skyrius taip pat organizuoja teminius seminarus, 
kuriuose dalyvauja Europos Parlamentas ir nacionalinių parlamentų administracijų atstovai, ir yra 
atsakingas už duomenų bazes CONNECT ir „CorCom“.

Skyriaus vadovas – Jesús GÓMEZ

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius yra atsakingas už daugiašalį reguliuojamą 
bendradarbiavimą, t. y. ES valstybių narių parlamentų pirmininkų konferenciją, COSAC ir ES 
valstybių narių parlamentų generalinių sekretorių susitikimus. Be to, šis skyrius dirba su sukurtais 
tinklais, ypač IPEX ir ECPRD, ir yra atsakingas už bendradarbiavimą su Išorės politikos GD bei Tarybai 
pirmininkaujančios šalies parlamento paramos programos ir gebėjimams stiprinti skirtų vizitų 
koordinavimą.

Skyriaus vadovė – Anne Louise MCLAUCHLAN

Ataskaitą ir papildomą informaciją, susijusią su Europos Parlamento ryšiais su ES nacionaliniais 
parlamentais, galima rasti Europos Parlamento interneto svetainėje:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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PRIEDAI
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I PRIEDAS. COSAC posėdžiai. Temos ir pagrindiniai pranešėjai 2021 m.

COSAC renginys Vieta, data Temos
Europos Parlamento 
pagrindiniai pranešėjai ir 
(arba) diskusijų dalyviai

COSAC pirmininkų posėdžiai. 2021 m. sausio 
11 d. vaizdo 
konferencija

I – Portugalijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai prioritetai

II – Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimas ir atsparumas

Neoficialus keitimasis nuomonėmis su Santykių su 
Jungtine Karalyste darbo grupės vadovu Micheliu 
BARNIER ir ES nacionalinių parlamentų ir Europos 
Parlamento Europos reikalų komitetų pirmininkais

2021 m. sausio 
25 d. vaizdo 
konferencija

ES ir JK prekybos ir 
bendradarbiavimo susitarimas

Neoficialus COSAC pirmininkų keitimasis 
nuomonėmis su Europos Komisijos pirmininkės 
pavaduotoja Věra JOUROVÁ

2021 m. sausio 
28 d. vaizdo 
konferencija

Europos demokratijos veiksmų 
planas

Neoficialus COSAC pirmininkų keitimasis 
nuomonėmis su Europos Komisijos pirmininkės 
pavaduotoja Stella KYRIAKIDES

2021 m. vasario 
8 d. vaizdo 
konferencija

Europos sveikatos sąjunga

Europos Komisijos vykdomojo pirmininkės 
pavaduotojo Valdžio DOMBROVSKIO, COSAC 
pirmininkų ir Europos Parlamento neoficialus 
keitimasis nuomonėmis

2021 m. balandžio 
7 d. vaizdo 
konferencija

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė ir prekybos 
politikos peržiūra

Neeilinis LXV COSAC pirmininkų posėdis 2021 m. gegužės 
31 d. – birželio 1 d. 
vaizdo konferencija

I – Portugalijos pirmininkavimas ES 
Tarybai

II – Socialinė Europa: kuris modelis 
tinkamiausias, siekiant trigubos 
ekonomikos, skaitmeninės ir su 
klimato kaita susijusios pertvarkos?

III – Nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planų įgyvendinimas. Nacionalinių 
parlamentų vaidmuo

IV – Konferencija dėl Europos 
ateities: dabartinė padėtis

Europos Parlamento 
pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Roberta 
METSOLA

Europos Parlamento narys 
Guy VERHOFSTADT

Europos Parlamento 
Konstitucinių reikalų (AFCO) 
komiteto pirmininkas 
Antonio TAJANI

COSAC pirmininkų posėdis 2021 m. liepos 
19 d. vaizdo 
konferencija

I – Slovėnijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai prioritetai

II – Kibernetinis saugumas ES. 
Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų atsparumo didinimas ir 
kibernetinė gynyba

Europos Parlamento 
pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Roberta 
METSOLA

Europos Komisijos vykdomosios pirmininkės 
pavaduotojos, atsakingos už prie skaitmeninio 
amžiaus prisitaikiusią Europą, Margrethe VESTAGER ir 
Europos Parlamento bei ES nacionalinių parlamentų 
ir Europos reikalų komitetų pirmininkų keitimasis 
nuomonėmis

2021 m. spalio 
12 d. vaizdo 
konferencija

Skaitmeninių paslaugų dokumentų 
rinkinys (Skaitmeninių paslaugų 
aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas), 
Prekybos ir technologijų taryba, 
EBPO pasaulinis minimalus įmonių 
mokestis

Už energetiką atsakingos Komisijos narės Kadri 
SIMSON ir Europos Parlamento bei ES nacionalinių 
parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų 
keitimasis nuomonėmis

2021 m. lapkričio 
8 d. vaizdo 
konferencija

Energetikos pertvarka

LXVI COSAC neeilinis posėdis 2021 m. lapkričio 
29–30 d. vaizdo 
konferencija

I – Slovėnijos pirmininkavimo ES 
Tarybai laimėjimai

II – Darbas siekiant Vakarų Balkanų 
europinės perspektyvos

III – Būsimas jaunimo vaidmuo ES 
sprendimų priėmimo procesuose 
ir ne tik

IV – Konferencija dėl Europos 
ateities

Europos Parlamento 
pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Roberta 
METSOLA

Europos Parlamento narys 
Guy VERHOFSTADT

Išsamesnę pirmininkaujančių valstybių paskelbtą informaciją apie COSAC posėdžių darbotvarkes 
rasite IPEX interneto svetainėje: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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II PRIEDAS. 2021 m. Europos Parlamento Briuselyje surengti 
tarpparlamentiniai komitetų susitikimai ir tarpparlamentinės 
konferencijos

NUMBER OF PARTICIPANTS

Data EP komitetas

Įvykis Nacionaliniai parlamentai EP

Susitikimo tipas Susitikimo pavadinimas Nariai Parlamentai Parlamento 
rūmai Nariai

2021 m. vasario 22 d.

ECON

ENVI

EMPL

BUG

Europos parlamentų 
savaitė:  
plenarinis posėdis

Europos semestro konferencija. 
Tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdysenos Europos 
Sąjungoje klausimais

155 26 36
12 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. vasario 22 d. ECON

Europos parlamentų 
savaitė:  
tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdysenos Europos 
Sąjungoje klausimais

59 23 29
18 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. vasario 22 d. BUDG

Europos parlamentų 
savaitė:  
tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdysenos Europos 
Sąjungoje klausimais

63 21 26
12 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. vasario 22 d. EMPL

Europos parlamentų 
savaitė:  
tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdysenos Europos 
Sąjungoje klausimais

41 13 17
13 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. vasario 22 d. ENVI

Europos parlamentų 
savaitė:  
tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

tarpparlamentinė konferencija 
stabilumo, ekonominės politikos 
koordinavimo ir valdysenos Europos 
Sąjungoje klausimais

39 15 20
13 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. kovo 4 d. FEMM Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

Tarptautinė moters diena 
„Esame stiprios: moterys kovos su 
COVID-19 priešakyje“

61 23 31
17 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. birželio 14 d. LIBE/DEVE 
komitetas

Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

Antroji aukšto lygio konferencija 
migracijos ir prieglobsčio Europoje 
klausimais

55 27 36
48 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. birželio 22 d. AFCO Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

Europos rinkimų teisės reforma ir 
Europos Parlamento tyrimo teisė 38 25 34

24 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. spalio 25–26 
d. LIBE

Jungtinė 
parlamentinės 
kontrolės grupė

Jungtinė parlamentinės kontrolės 
grupė (JPKG) apie Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo 
agentūrą (Europolą)

73 25 30
32 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. rugsėjo 27 d. BECA Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

„Kova su vėžiu: nacionalinių 
parlamentų požiūris į Europos kovos su 
vėžiu planą“

39 20 25
15 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. lapkričio 8 d. AIDA Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

Dirbtinis intelektas ir Europos 
skaitmeninis dešimtmetis 46 23 28

9 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. lapkričio 9 d.

Konstitucinių 
reikalų 
komitetas 
(AFCO)

Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

„Nacionalinių parlamentų lūkesčiai 
Konferencijos dėl Europos ateities 
kontekste“

56 21 17
9 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. lapkričio 9 d. INGE Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas

„Užsienio šalių kišimasis į visus 
demokratinius procesus Europos 
Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją“

38 14 19
17 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. lapkričio 
18 d. AGRI Tarpparlamentinis 

komitetų susitikimas
„BŽŪP strateginių planų plėtra 
kiekvienoje valstybėje narėje“ 54 23 30

30 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. lapkričio 
30 d. FEMM Tarpparlamentinis 

komitetų susitikimas Smurto prieš moteris panaikinimas 48 23 30
56 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. gruodžio 9 d. LIBE komitetas Tarpparlamentinis 
komitetų susitikimas Teisinė valstybė 49 21 17

14 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

2021 m. gruodžio 
10 d. LIBE / DEVE Aukšto lygio 

konferencija

Trečioji aukšto lygio konferencija 
migracijos ir prieglobsčio Europoje 
klausimais

57 25 28
13 Dalyvavo 
fiziškai Dalyvavo 
nuotoliniu būdu

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS 971 352
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III PRIEDAS. ES nacionalinių parlamentų 2021 m. vizitai į Europos 
Parlamentą (įskaitant direktorato rengiamas vaizdo konferencijas)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Data (-os) Šalis ir parlamento rūmai Kviestinis komitetas/Kita Asmenys, su kuriais lankytojai 
susitiko EP 

Vizito pobūdis / 
Vieta

2021 01 05 SLOVĖNIJA – Valstybės 
Susirinkimas 

Europos reikalų komiteto pirmininkas 
Marko POGAČNIK

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 01 08 VOKIETIJA – Bundestagas Europos reikalų komiteto pirmininkas 
Gunther KRICHBAUM

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 01 19 LIETUVA – Seimas Europos reikalų komiteto pirmininkė 
Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 01 22 GRAIKIJA – Parlamentas Europos reikalų komiteto pirmininkė 
Nikitas KAKLAMANIS

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 02 01 VOKIETIJA – Bundestagas Europos reikalų komiteto pirmininkas 
Guido WOLF

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 02 09 PRANCŪZIJA – Nacionalinė 
Asamblėja 

Europos reikalų komiteto pirmininkė 
Sabine THILLAYE

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 02 22 LENKIJA – Senatas, LIETUVA 
– Seimas, LATVIJA – Latvijos 
Respublikos Saeima, ESTIJA 
– Rygikogas ir ČEKIJOS 
RESPUBLIKA – Senatas 

Lenkijos Senato Užsienio ir ES reikalų 
komiteto pirmininkas Bogdan KLICH; Laima 
ANDRIKIENĖ (Lietuva, Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos pirmininko 
pavaduotoja); Radvilė MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ (Lietuva, Seimo pirmininkės 
pavaduotoja, Europos reikalų komiteto 
pirmininkė), Rihards KOLS (Latvija, Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkė); Enn EESMAA 
(Estija); Pavel FISCHER (Čekija)

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA

Vaizdo konferencija

2021 02 25 SUOMIJA – Parlamentas Europos reikalų komiteto pirmininkas 
Satu HASSI

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 03 17 PORTUGALIJA –

Portugalijos Respublikos 
Asamblėja

Biudžeto ir finansų komitetas Europos Parlamento nariai, 
dirbantys Mokesčių (FISC) 
pakomitetyje

Vaizdo konferencija

2021 04 22 KROATIJA – Parlamentas Europos reikalų komiteto pirmininkas ir 
nariai

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Vaizdo konferencija

2021 05 03 LIETUVA – Seimas Seimo nariai Europos Parlamento narys, INGE 
komiteto pirmininkas Raphaël 
GLUCKSMANN

Vaizdo konferencija

2021 06 22 SLOVĖNIJA – Slovėnijos 
Respublikos Valstybės 
Susirinkimas 

Slovėnijos Respublikos Valstybės 
Susirinkimo pirmininkas Igor ZORČIČ, 
kartu su Valstybės Susirinkimo Europos 
reikalų komiteto ir Slovėnijos Respublikos 
Valstybės Tarybos Tarptautinių santykių ir 
Europos reikalų komisijos nariais

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA

Slovėnija

2021 09 06 NYDERLANDAI – Antrieji 
Rūmai

Parlamento nariai (pranešėjai PPO 
reformos klausimais)

Europos Parlamento nariai 
(pranešėjai PPO reformos 
klausimais)

Vaizdo konferencija

2021 09 23 ESTIJA – Rygikogas Estijos parlamento (Rygikogo) pirmininko 
pavaduotojas Hanno PEVKUR, kartu su 
Europos Sąjungos reikalų, Aplinkos ir 
Ekonomikos reikalų komitetų nariais

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Estija

2021 09 
23–24

LIETUVA – Seimas Seimo pirmininkė Viktorija ČMILYTĖ-
NIELSEN, kartu su Lietuvos Respublikos 
Seimo Europos reikalų komiteto, Užsienio 
reikalų komiteto, Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto ir Žmogaus teisių 
komiteto pirmininkais ir nariais

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA

Lietuva

2021 10 28 LENKIJA – Senatas Lenkijos Senato Užsienio reikalų ir 
Europos Sąjungos reikalų komitetas

Pirmoji Parlamento pirmininko 
pavaduotoja Roberta METSOLA Lenkija
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IV PRIEDAS. Išankstinio įspėjimo mechanizmo duomenys

Teisės reikalų komitetas, kuris yra atsakingas už klausimus, susijusius su subsidiarumo principo 
laikymusi Europos Parlamente, pateikė šias nacionalinių parlamentų pateikiamų dokumentų 
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.

2021 M. NACIONALINIŲ PARLAMENTŲ GAUTI PAREIŠKIMAI 

Valstybė narė Parlamentas arba Parlamento rūmai Pagrįstos nuomonės Pateikti dokumentai

Austrija Austrijos Respublikos Nacionalratas 0 1

Austrija Austrijos Respublikos Bundesratas 0 1

Belgija Atstovų Rūmai 0 0

Belgija Senatas 0 0

Bulgarija Nacionalinis Susirinkimas 0 1

Kroatija Kroatijos Respublikos Saboras 0 0

Kipras Atstovų Taryba 0 0

Čekija Atstovų Rūmai 0 8

Čekija Senatas 4 23

Danija Danijos Karalystės Folketingas 0 2

Estija Rygikogas 0 0

Suomija Suomijos Respublikos Eduskunta 0 0

Prancūzija Nacionalinė Asamblėja 0 0

Prancūzija Senatas 4 4

Vokietija Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas 0 0

Vokietija Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas 0 10

Graikija Graikijos Parlamentas (gr. Vouli ton Ellinon) 0 6

Vengrija Nacionalinė Asamblėja 0 0

Airija Airijos Senatas 6 0

Airija Airijos Irachtas 0 1

Italija Italijos Respublikos Deputatų Rūmai 5 12

Italija Senatas 0 10

Lietuva Seimas 0 0

Liuksemburgas Deputatų Rūmai 0 0

Latvija Latvijos Respublikos Saeima 0 0

Мalta Atstovų Rūmai (Kamra tad-Deputati) 1 0

Nyderlandai Antrieji Rūmai 0 1

Nyderlandai Pirmieji Rūmai 0 5

Lenkija Seimas 0 0

Lenkija Senatas 0 10

Portugalija Respublikos Asamblėja 0 38

Rumunija Deputatų Rūmai 0 0

Rumunija Senatas 0 16

Ispanija Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmai / Ispanijos 
Karalystės Senatas

0 53

Švedija Riksdagas 3 0

Slovėnija Valstybės Susirinkimas 0 0

Slovėnija Valstybės Taryba 0 0

Slovakija Nacionalinė Rada 1 0

IŠ VISO 24 202
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V PRIEDAS. Pagal Protokolą Nr. 1 pateikti dokumentai. Neformalus 
politinis dialogas

Šioje lentelėje išvardyti ES nacionalinių parlamentų atsiųsti dokumentai, kuriuose pateikiamos 
pastabos dėl ES išimtinei kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektų ir dėl įvairių ne teisėkūros 
dokumentų, pavyzdžiui, žaliųjų ar baltųjų knygų arba Europos Komisijos komunikatų, kuriems 
taikomas Lisabonos sutarties protokolas Nr. 1.

NACIONALINIŲ PARLAMENTŲ 2021 M. PATEIKTI DOKUMENTAI

Valstybė narė Parlamentas / Rūmai Contributions

Austrija Austrijos Respublikos Nacionalratas 0

Austrija Austrijos Respublikos Bundesratas 1

Belgija Atstovų Rūmai 0

Belgija Senatas 2

Bulgarija Nacionalinis Susirinkimas 0

Kroatija Kroatijos Respublikos Saboras 0

Kipras Atstovų Taryba 0

Čekija Atstovų Rūmai 13

Čekija Senatas 27

Danija Danijos Karalystės Folketingas 0

Estija Rygikogas 0

Suomija Suomijos Respublikos Eduskunta 1

Prancūzija Nacionalinė Asamblėja 7

Prancūzija Senatas 11

Vokietija Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestagas 1

Vokietija Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesratas 10

Graikija Graikijos Parlamentas (gr. Vouli ton Ellinon) 0

Vengrija Nacionalinė Asamblėja 0

Airija Airijos Irachtas 1

Italija Italijos Respublikos Deputatų Rūmai 11

Italija Senatas 0

Lietuva Seimas 1

Liuksemburgas Deputatų Rūmai 0

Latvija Latvijos Respublikos Saeima 0

Мalta Atstovų Rūmai 0

Nyderlandai Antrieji Rūmai 5

Nyderlandai Pirmieji Rūmai 10

Lenkija Seimas 0

Lenkija Senatas 2

Portugalija Respublikos Asamblėja 16

Rumunija Deputatų Rūmai 24

Rumunija Senatas 16

Ispanija Ispanijos Deputatų Kongresas / Senatas 60

Švedija Riksdagas 1

Slovėnija Valstybės Susirinkimas 0

Slovėnija Valstybės Taryba 0

Slovakija Nacionalinė Rada 2

IŠ VISO 222
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VI PRIEDAS. Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras (angl. 
ECPRD)

A. Klausimai, dėl kurių Europos Parlamento politiniai organai ir 
administracinės tarnybos 2021 m. konsultavosi su ECPRD centru, pateikę 
lyginamąsias užklausas šiais klausimais:

1. lyčių lygybė parlamentinės diplomatijos srityje
2. naujausia informacija apie užklausą Nr. 4548: bendradarbiavimu grindžiamas dokumentas, 

kuriuo siekiama atnaujinti lentelę „COVID-19 priemonių padėtis parlamentuose“  
3. ES valstybių narių nacionalinių parlamentų pastatų prieinamumas
4. politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas
5. nacionalinės Europos Audito Rūmų narių skyrimo procedūros
6. lyčių aspekto integravimo tyrimas
7. plenarinių sesijų organizavimas
8. asignuotosios pajamos, skolinimasis ir skolinimas
9. paskatos, siekiant padidinti dalyvavimą plenarinių posėdžių diskusijose

10. kibernetinis saugumas parlamente
11. „IPU Parline“ ir ECPRD tinklai
12. logistikos paslaugų parlamentuose modernizavimas
13. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis politika, siekiant skatinti jos tvirtumą ir atsparumą
14. naujausia informacija apie užklausą Nr. 4855: ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas 

parlamentiniuose procesuose

B. Europos Parlamentas pateikė atsakymus į užklausas, gautas iš kitų 
ECPRD tinklo parlamentų, šiais klausimais:

1. parlamentiniai valstybės sekretoriai [Whips]
2. Europos Parlamente įgyta patirtis keliais klausimais, susijusiais su Europos Parlamento narių 

darbu
3. teisės aktai, reglamentuojantys su medžiokliniais šunimis susijusius klausimus
4. naujausia informacija apie užklausą Nr. 4855: ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas 

parlamentiniuose procesuose
5. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis politika, siekiant skatinti jos tvirtumą ir atsparumą
6. pakeitimų, nepatenkančių į aktų projektų taikymo sritį, nepriimtinumas (teisėkūros procedūra 

priimti aktai)
7. įmonių išsamus patikrinimas ir atskaitomybė 
8. lankytojų centrai
9. teisėto įsakymo arba teisėsaugos pareigūno ir kitų asmenų reikalavimo nesilaikymas

10. olimpinių čempionų, nelaikiusių egzaminų, priėmimas į universitetus
11. komitetų ir komisijų posėdžių subtitravimas (klausos sutrikimų turintiems asmenims)
12. techninės kliūtys, kylančios norint įeiti į parlamentų pastatus
13. teisėkūros proceso ir teisės aktų rengimo taisyklės
14. bibliotekų padalinių atidarymas ir bibliotekų paslaugų teikimas vietoje COVID-19 pandemijos 

metu 
15. naujausia informacija apie užklausą Nr. 2413 „Parlamento pirmininko kabineto darbuotojai“
16. kalbėtojo vaidmuo / Atstovų Rūmų pirmininkas
17. parlamento darbuotojai ir mišri darbo politika
18. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas parlamentiniuose procesuose
19. nauja parlamento sesija ir galiojančios priemonės
20. „IPU Parline“ ir ECPRD tinklai
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21. kanapių naudojimas žmonėms vartoti
22. parlamento archyvai. Naujausia informacija apie užklausą Nr. 902
23. medikų aplaidumas
24. reikalaujama balsų dauguma, parlamentui renkant pareigūnus
25. šeimai palankus parlamentas parlamento nariams
26. užsienio valstybės vadovo ir (arba) vyriausybės vadovo kreipimasis į parlamentą
27. COVID-19 antigenų testai parlamente
28. mažų žemės ūkio rinkų standartai
29. parlamentų narių įgaliojimų vykdymo sąlygos ir apribojimai
30. patyčių, priekabiavimo ir lytiniu aspektu nederamo elgesio tyrimai: „grupių ataskaitų teikimas“
31. švietimo kodeksas
32. parlamento dokumentų skaitmeninimas (daugiau klausimų)
33. nauja teisėkūros politika administracinių teisės pažeidimų srityje
34. nematerialios kultūros skatinimo priemonės
35. visuomeninė žiniasklaida ir žiniasklaidos tarybos
36. teisėkūros procesas
37. baudų netaikymas arba panaikinimas, kai nepilnametis asmuo atsisako bendrauti su vienu iš 

tėvų
38. parlamento narių pareiga gauti atlyginimą arba darbo užmokestį
39. parlamentarizmo. teisėkūros formavimo ir parlamentinių tyrimų institutai
40. informacinės ir ryšių technologijos (IRT) strategija
41. izoliavimo priemonės, taikomos COVID-19 pandemijos metu
42. skaitmenizacija ir virtualus parlamentų darbas
43. sporto bazių įrengimas
44. seksualinio priekabiavimo draudimas
45. nuotoliniai komitetų posėdžiai
46. parama parlamentų nariams ir parlamentų tarnautojams, kurie patyrė priekabiavimą 

socialiniuose tinkluose
47. žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas
48. religinės šventės ir tinkamos patalpos religinėms apeigoms
49. kasacinio skundo pateikimas (procesas paskutinės instancijos teisme)
50. gerovės biudžeto sudarymas
51. klausimynas, susijęs su internetiniu seminaru „Kaip sustiprinti parlamentinę su biudžetu susijusių 

procesų kontrolę? Parlamentų, fiskalinių tarybų ir audito institucijų santykiai“
52. skubus prašymas: parlamento vaidmuo tvirtinant ir (arba) atleidžiant respublikos prezidentą 

(valstybės vadovą)
53. „skaitmeniniai vadovėliai“
54. protokolo funkcija ir politika parlamente
55. vaikų prieš kitus vaikus naudojamo smurto ir patyčių mažinimas
56. sporto organizacijoms teikiamas valstybės finansavimas
57. tam tikri parlamentinės veiklos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. aspektai
58. lyčių aspekto integravimo tyrimas
59. privalomas ir sąlyginis veido kaukių dėvėjimas žemesniojo ugdymo pakopos moksleiviams 

(ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose)
60. Skubu: nacionalinių parlamentų pirmininkų pavaduotojų teisės ir pareigos
61. parlamento darbo praktika, atsižvelgiant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus 

vystymosi tikslus
62. parlamento energetikos politika
63. narių darbuotojų atliktas darbas ir jo tikrinimas
64. klausimynas, susijęs su internetiniu seminaru „Internetiniai ryšiai ir Parlamento komunikacijos 

pritaikymas pandemijos metu“
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65. institucinė komunikacija
66. neįgalių moterų galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis
67. socialinės žiniasklaidos strategija parlamente
68. išlaidų, susijusių su parlamento narių įgaliojimais, prisiėmimas ir kontrolė (pranc. Prise en charge 

et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. parlamentų vaidmuo plėtojant veiksmus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse
70. salių, kuriose vyksta plenariniai posėdžiai, įrengimas ir pritaikymas parlamento nariams, 

turintiems negalią 
71.  maitinimas krūtimi ir kūdikių maisto apyvarta
72. alimentų priteisimas
73. parlamento duomenų suvestinė
74. elektroninis archyvavimas
75. mobiliųjų elektroninių įtaisų naudojimas per plenarinius posėdžius ir parlamentiniuose 

organuose
76. ganyklų reguliavimas
77. vaizdo konferencijų ir debesijos paslaugų technologijos
78. žmogiškųjų išteklių vystymo planas
79. nuolatinio parlamentinio komiteto pakomitečio įsteigimas
80. naujausia informacija apie užklausą Nr. 4548: bendradarbiavimu grindžiamas dokumentas, 

kuriuo siekiama atnaujinti lentelę „COVID-19 priemonių padėtis parlamentuose“.  
81. slaptas balsavimas ne parlamente
82. skiepijimo nuo COVID-19 planas
83. įkalinimo tvarka ir nuteistųjų sveikatos problemos
84. parlamente išklausytų ekspertų interesų deklaracija 
85. Kalėdų eglutės parlamente
86. papildomi klausimai, susiję su užklausa dėl parlamento bibliotekos, archyvų ir t. t. fizinės ir (arba) 

geografinės vietos. Kokia vietos reikšmė naudotojams, paslaugoms ir darbo srautui?
87. procedūra įtarus, kad orlaivis bus naudojamas kaip ginklas teroro išpuoliui sukelti
88. parlamentų Operacijų skyriai
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C. ECPRD seminarai ir įstatuose numatyti posėdžiai 2021 m.

SEMINARAI

Temos Vieta Data

Internetinis seminaras „Kokie dėl COVID-19 atlikti procedūriniai 
pakeitimai išliks jūsų parlamente pasibaigus pandemijai?“ (teminė 
sritis: parlamentinė praktika ir procedūra)

Londonas, internetu 2021 12 16

Internetinis seminaras „Demokratija be trumpųjų terminų. 
Keitimasis nuomonėmis su politikos filosofe Cristina Lafont“ 
(teminė sritis: parlamentinė praktika ir procedūra)

Viena, internetu 2021 11 02

Internetinis seminaras apie tai, kaip sustiprinti parlamentinę su 
biudžetu susijusių procesų kontrolę (teminė sritis: ekonomikos ir 
biudžeto reikalai) 

Podgorica, internetu 2021 07 08

Internetinis seminaras apie parlamentus ir Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą (teminė sritis: parlamentinė praktika ir 
procedūra)

Viena, internetu 2021 06 14

Internetinis seminaras apie IRT „Parlamentai internete 2021 m.“ 
(angl. Parliaments on the Net 2021). „Internetinė komunikacija ir 
Parlamento komunikacijos pritaikymas pandemijos metu (teminė 
sritis: informacinės ir ryšių technologijos parlamentuose)

Helsinkis, internetu 2021 06 03

Internetinis seminaras „Vilties ir virsmo metai“ (angl. Year of Hope 
and Transition) (teminė sritis: parlamentų bibliotekos, moksliniai 
tyrimai ir archyvai)

Briuselis, internetu 2021 06 01–06 03

Internetinis seminaras „Parlamentų dalyvavimas apibrėžiant 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus“ (teminė sritis: ekonomikos ir biudžeto reikalai)

Roma, internetu 2021 04 23

Internetinis seminaras apie IRT „Elektroniniai parašai ir spaudai“ 
(teminė sritis: informacinės ir ryšių technologijos parlamentuose)

Briuselis, internetu 2021 03 15

Internetinis seminaras apie parlamentus ir Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą (teminė sritis: parlamentinė praktika ir 
procedūra)

Viena, internetu 2021 01 18

ĮSTATUOSE NUMATYTI POSĖDŽIAI

Temos Vieta Data 

Metinė korespondentų konferencija Londonas, internetu 2021 11 18

Vykdomojo komiteto posėdis Briuselis, internetu 2021 09 23

Vykdomojo komiteto posėdis Briuselis, internetu 2021 07 01

Vykdomojo komiteto posėdis Briuselis, internetu 2021 03 18
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Terminų ir akronimų žodynėlis 

AFCO komitetas: Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas.

AFET komitetas: Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas.

AIDA komitetas: Europos Parlamento Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame 
amžiuje klausimais.

BUDG komitetas: Europos Parlamento Biudžeto komitetas.

CORCOM: Komitetų atitikties katalogas. Tai informacinis leidinys apie Europos Parlamento komitetus 
atitinkančius nacionalinių parlamentų komitetus. Jame pateikiama informacija apie įvairių ES 
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento komitetų sekretoriatus.

COSAC: Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija. Sutartimis grindžiama Europos 
Parlamento narių ir nacionalinių parlamentų narių iš parlamentinių komitetų, atsakingų už Europos 
Sąjungos reikalus, konferencija.

COSAC PA: COSAC pusmečio ataskaita. Išplėstinis dokumentas, pagrįstas klausimynu, išsiųstu 
visiems ES nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui aktualiais ES reikalų klausimais.

DEVE komitetas: Europos Parlamento Vystymosi komitetas.

EXPO GD: Europos Parlamento sekretoriato Europos Sąjungos išorės politikos generalinis 
direktoratas.

EBCG: Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos.

ECPRD: Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras. Europos parlamentų administracijų 
keitimosi informacija tinklas, veikiantis remiantis lyginamosiomis užklausomis.

ECON komitetas: Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

EMPL komitetas: Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

EP: Europos Parlamentas.

Angl. EPW: Europos parlamentų savaitė. Tarpparlamentinė konferencija stabilumo, ekonominės 
politikos koordinavimo ir valdymo ES klausimais (angl. IPC SECG) ir Europos semestro konferencija 
suburia parlamentarus iš visos Europos Sąjungos aptarti ekonomikos, biudžeto ir socialinius 
klausimus. 

Eurojustas: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra.

Europolas: Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra. 

Angl. EUSC: Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencija. Metinis ES valstybių narių 
parlamentų pirmininkų susitikimas, kurį rengia praėjusį rudenį ES Tarybai pirmininkavusios valstybės 
parlamentas.

Angl. Early Warning System (EWS): išankstinio įspėjimo mechanizmas. Prie Sutarčių pridėtame 
Protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo numatytas peržiūros 
mechanizmas. Pagal šį mechanizmą nacionaliniai parlamentai institucijų pirmininkams turi nusiųsti 
pagrįstą nuomonę

Angl. ICM: tarpparlamentinis komitetų susitikimas. Posėdžiai, kuriuos kartu organizuoja komiteto (ų) 
sekretoriatas (-ai) ir Europos Parlamento Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato Teisėkūros 
dialogo skyrius. ICM veikia kaip nacionalinių parlamentų narių ir Europos Parlamento narių dialogo 
forumas.

INGE komitetas: Europos Parlamento Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus 
demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais.
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Tarpparlamentinė konferencija BUSP ir BSGP klausimais: Tarpparlamentinė konferencija 
bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos klausimais. 
Tarpparlamentinė diskusijų ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimais platforma. Ją 
dukart per metus rengia Parlamentas ir ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės parlamentas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu.

Angl. IPD: neformalus politinis dialogas. ES nacionalinių parlamentų indėliai pagal prie Sutarčių 
pridėtą Protokolą Nr. 1, kuriuose pateikiamos pastabos dėl teisėkūros dokumentų, priklausančių 
išimtinei ES kompetencijai, taip pat dėl ne teisėkūros dokumentų, pavyzdžiui, baltųjų knygų ar 
Europos Komisijos komunikatų.

IPEX: Tarpparlamentinė ES informacijos mainų sistema. Nacionalinių parlamentų ir Europos 
Parlamento abipusio keitimosi su ES susijusiais dokumentais ir informacija platforma.

JPKG: Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė. Tarpparlamentinės kontrolės grupė, kuri užtikrina, 
kad Europolas būtų visiškai atskaitingas ir skaidrus. JPKG kasmet surengia du posėdžius: vieną – 
Tarybai pirmininkaujančios šalies parlamente ir vieną – Europos Parlamente.

JURI komitetas: Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas.

LIBE komitetas: Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

DFP: daugiametė finansinė programa. Septynerių metų programa, kuria reglamentuojamas metinis 
Europos Sąjungos biudžetas. 

Parlamento nariai: nacionalinio parlamento nariai. 

EP nariai: Europos Parlamento nariai. 

Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO): nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje, nustatytas 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimu, 
su 25 valstybėmis narėmis. Jis suteikia teisinį pagrindą bendriems pajėgumų projektams bendrai 
planuoti, plėtoti ir į juos investuoti, taip pat stiprinti ginkluotųjų pajėgų operatyvinę parengtį ir įnašą

PPVNPP: Paramos pirmininkaujančios valstybės narės parlamentui programa. Specialiai pritaikyta 
programa, skirta ES pirmininkausiančių valstybių narių parlamentinio aspekto organizavimui ir 
keitimuisi geriausios praktikos pavyzdžiais su jų parlamentais.

Išsamiau: leidiniai, susiję su Parlamento procedūrų ar praktikos santraukomis ir pagrįsti atsakymais 
į ECPRD tinklui atsiųstas užklausas.

ES sutartis: Europos Sąjungos sutartis.

SESV: Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
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ES VALSTYBIŲ NARIŲ    
NACIONALINIAI PARLAMENTAI
2021 m. gruodžio 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

Folketinget 

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 
(Vouli ton 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 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

išrinkti tiesiogiai

išrinkti netiesiogiai / paskirti / kita

Šaltinis: Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas bendradarbiaujant su ES nacionalinių parlamentų atstovais Briuselyje
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