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 Ši knyga skirta atsakyti į šimtą klausimų apie vieną iš svarbiausiųjų      
Europos Sąjungos institucijų – Europos Parlamentą. Atsakymai parengti 
taip, kad svarbiausios šios institucijos savybės būtų atskleistos nuosekliai ir 
sistemingai.
 Klausimai ir atsakymai į juos yra suskirstyti į devynias temines dalis:
1.  Parlamentarizmas ir tarptautinės organizacijos. Šioje dalyje atsakoma į 

klausimus apie parlamentų paskirtį, parlamentarizmą ir jo svarbą tarp-
tautinių organizacijų veiklai.

2.    Europos Sąjungos išskirtinumas. Šioje dalyje paaiškinama, kodėl Euro-
pos Sąjunga yra išskirtinė tarptautinė bendrija ir kodėl jai reikia išskirti-
nės parlamentinės asamblėjos, kokia šiandien yra tapęs Europos Parla-
mentas.

 Kitų trijų teminių dalių pavadinimai kalba patys už save. Jose klausimai 
ir atsakymai šia tematika:
3.  Europos Parlamento rinkimai. Skaitant šią dalį galima sužinoti kas, kaip 

ir kada renka Europos Parlamento narius ir kas gali tapti Europos Parla-
mento nariu.

4.  Europos Parlamento nariai. Šioje dalyje atsakoma į klausimus, kas yra 
Europos Parlamento nariai, ką jie veikia, kokių yra jų teisės ir pareigos.

5.  Europos Parlamento vidinė organizacija. Šioje dalyje aptariamos Euro-
pos Parlamento darbo procedūros, aiškinama, kaip yra priimami spren-
dimai, už ką atsako Parlamento vadovybė, ką veikia politinės frakcijos, 
komitetai, delegacijos, ir dar daugelis kitų dalykų.

ĮVADAS
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 Likusiose keturiose teminėse dalyse pristatomos pagrindinės Europos 
Parlamento funkcijos:
6.  Europos Parlamento teisėkūros galios. Čia atsakoma į klausimus, susi-

jusius su Europos Parlamento dalyvavimu priimant visoje Europos Są-
jungoje galiojančius Europos teisės aktus ir politinius sprendimus. 

7.  Europos Parlamento biudžetinės galios. Šioje dalyje pateikti atsakymai 
į klausimus, kaip Europos Parlamentas daro sprendimus dėl Europos 
Sąjungos finansų.

8.  Europos Parlamentas ir demokratinė Europos Sąjungos vykdomosios 
valdžios priežiūra. Skaitant atsakymus į šioje dalyje iškeltus klausimus 
bus galima sužinoti, kaip Europos Parlamentas prižiūri ir kontroliuoja 
kitas Europos Sąjungos institucijas.

9.  Europos Parlamentas – demokratijos ir pilietinės visuomenės plėtros 
forumas. Šioje dalyje aptariamas Europos Parlamento vaidmuo toliau 
plėtojant europietišką demokratinę politinę kultūrą Europoje ir visame 
pasaulyje.

 Knyga skirta siekiančiam žinių ir įvairiapusių interesų turinčiam skaityto-
jui. Atsakymai į klausimus pateikiami maksimaliai aiškiai ir trumpai. Tačiau 
tuo pat metu visiškai atsisakyta enciklopediniams leidiniams ar biurokrati-
niam žargonui būdingų santrumpų. Šioje knygoje Europos Sąjunga niekada 
nebus vadinama “ES”, o Europos Parlamentas niekada nebus vadinamas 
“EP”. 

11



12

 Parlamentas – tai aktualiausius ir svarbiausius valstybės gyvenimo 
klausimus spręsti įgaliotas tautos atstovų susirinkimas (asamblėja). Tai pa-
grindinė šiuolaikinių demokratinių valstybės įstatymų leidybos (teisėkūros) 
institucija, atspindinti ir išreiškianti visuomenės poreikius ir interesus bei 
priimanti išsamiai apsvarstytus ir pamatuotus sprendimus. 
 Pagrindiniai parlamento požymiai:
•  pirma, tai atstovaujamoji institucija. Parlamento nariai yra tautos atsto-

vai, turintys įgaliojimus jos vardu svarstyti ir spręsti aktualiausius ir svar-
biausius valstybės gyvenimo klausimus;

•  antra, tai gana didelė institucija – parlamento narių pakankamai daug, 
kad būtų išsamiai atspindėta tautos nuomonių ir nuotaikų įvairovė. 

•  trečia, tai renkama institucija. Parlamento nariu tampama laimėjus dau-
gumos rinkėjų pasitikėjimą konkurencinėje politinių partijų remiamų ar 
savarankiškai savo kandidatūrą iškėlusių kandidatų kovoje;

1 skyrius

Parlamentarizmas 
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•  ketvirta, tai reguliariai renkama institucija. Tai reiškia, kad parlamento 
nariai dirba tik iš anksto apibrėžtą laikotarpį – kadenciją. Po to rengiami 
nauji rinkimai, kurie atnaujina parlamento narių sudėtį.

•  penkta, tai diskusijų institucija. Parlamentas – tai vieta, kur daug kal-
bama (net pats terminas “parlamentas” yra kilęs iš prancūzų kalbos, 
nuo prancūziško žodžio parler, kas reiškia “kalbėti”). Jame išsakomos 
įvairios nuomonės, išryškinami jų skirtumai ir panašumai, savo teisumu 
siekiama įtikinti abejojančius. Ir tik po to svarstoma ir galvojama, kaip 
pagaliau priimti įstatymą ar kitą privalomą sprendimą. 

•  šešta, tai viešai veikianti institucija. Skirtingai nuo kitų valstybės institu-
cijų, beveik visa parlamentų veikla vyksta viešai, ją stebėti ir vertinti gali 
plačioji visuomenė 

•  septinta, tai daugumos valią įtvirtinanti institucija. Sprendimai dėl aktu-
aliausių ir svarbiausių valstybės reikalų priimami parlamento narių dau-
gumos balsavimu. 
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 Nors žinių apie prie įvairių kraštų valdovų veikusius kilmingųjų ir tur-
tingųjų sluoksnių atstovų patariamuosius susirinkimus ir jų vaidmenį tikrai 
netrūksta, bet modernaus parlamentarizmo istorija pirmiausia sietina su 
tokiais parlamentais, kurie pradėti formuoti ne pagal asmens priklausomu-
mą privilegijuotiems luomams, o iš konkurenciniuose rinkimuose besivar-
žančių politinių partijų ir ideologijų atstovų. 
 Šiuo požiūriu šiuolaikinių parlamentų kilmė yra dvejopa ir priklauso 
nuo santykio su anksčiau dominavusiu monarchizmu. Vieni parlamentai iš-
sivystė evoliuciniu būdu iš prie monarcho veikusių kolegialių patariamųjų 
institucijų, kuriose paprastai posėdžiaudavo valdančiųjų sluoksnių atstovai. 
Laipsniškų reformų būdu ilgainiui patariamosios institucijos vis didino savo 
atstovavimą ir gaudavo iš monarcho vis daugiau įgaliojimų, kol galiausiai 
monarchui beliko tik simbolinės reprezentacinės valstybės vadovo funkcijos, 
o parlamentai tapo realia aukščiausiąja valdžia. Tai kelias, kuriuo ėjo Jung-
tinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė arba senosios Šiaurės 
karalystės – Švedija ir Danija.
 Kitas variantas – tai arba revoliuciniu būdu susiformavę parlamentai, 
kurie buvo sudaryti prieš monarcho valią, siekiant jį jeigu ne visai nušalinti 
nuo valdžios, tai bent labai apriboti jo galias (ryškiausias pavyzdys – Pran-
cūzijos revoliucijų ir restauracijų serija XIX amžiuje); arba parlamentai, kurie 
buvo įsteigti susikūrus visiškai naujoms valstybėms (pvz., XVIII a. – JAV,    
XIX a. – Lotynų Amerikos šalys, XX a. – Rytų Europa). Pažymėtina, kad ir 
vienu, ir kitu atveju šių valstybių valdymo sistemos formavimui lemiamą įta-
ką turėjo XVII a. Švietimo epochos politinė mintis ir politiniai procesai, ku-
riems pradžią davė Didžioji Prancūzijos revoliucija.

002

002
Kada atsirado 
modernūs 
parlamentai?
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003
Kodėl be parlamento 
neįmanoma 
demokratija?

 Kad suprastume, kodėl be parlamento neįmanoma demokratija, paban-
dykime įsivaizduoti, kaip valstybė galėtų būti valdoma ir veikti be parlamen-
to. Teoriškai čia galimi du kraštutiniai variantai. 
 Pirmasis kraštutinumas – tai monarchizmas, t. y. tokia valdymo siste-
ma, kurioje aukščiausioji valdžia ir svarbiausioji vieta tarp kitų valdžios ins-
titucijų priklauso vienam asmeniui. Tokia sistema, nors ir su savais privalu-
mais, vis dėlto mažai ką bendro turi su demokratija, nes vienas asmuo, kad 
ir koks jis būtų protingas, nėra pajėgus aprėpti gausybę sudėtingų šiuolai-
kinės valstybės valdymo problemų ir įsigilinti į jas. Vis dėlto monarchizmas 
buvo dominuojanti valdymo forma nuo seniausiųjų laikų iki pat XIX amžiaus 
vidurio, kol galiausiai jos buvo beveik visiškai atsisakyta.
  Kitas kraštutinumas – tai “tiesioginė demokratija”, kuri reikštų, kad 
visus sprendimus dėl savo bendrų reikalų priimta visi žmonės. Šis suma-
nymas, be abejo, atrodo labai patraukliai ir demokratiškai, tačiau akivaizdu, 
kad tokia tiesioginė demokratija yra praktiškai neįgyvendinama. Visa tauta 
tiesiogiai valdyti paprasčiausiai negali dėl pernelyg didelio žmonių skaičiaus. 
Milijonai piliečių tiesiog fiziškai negalėtų susirinkti į kokią aikštę ar salę ir 
juo labiau ką nors kartu nuspręsti dėl valstybės reikalų. Tad, nepaisant viso 
tiesioginės demokratijos patrauklumo, jos iš tikrųjų niekam šiuolaikiniame 
pasaulyje nepavyko įgyvendinti.
 Minėtų kraštutinumų trūkumai ir tapo pagrindu atsirasti atstovaujamajai 
demokratijai, kurios centre yra tautos išrinktų atstovų susirinkimas – par-
lamentas. Parlamentarizmas, t. y. politinė sistema, kurioje svarbiausias vai-
dmuo priklauso parlamentui, iš esmės yra racionaliausia valdymo sistema, 

003
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kuri sėkmingai amortizuoja tiek monarchijos, tiek tiesioginės demokratijos 
trūkumus. Viena vertus, parlamentai yra pakankamai dideli, kad nebūtų nei 
siauri, nei vienvaldiški, kokiais neretai tapdavo monarchai. Antra vertus, 
parlamentai nėra tiek dideli, kad pasidarytų tokie chaotiški ir nesuvaldomi, 
kad negalėtų kiekvienu konkrečiu klausimu išreikšti valią ir priimti ją at-
spindinčius visiems privalomus įstatymus ir kitus sprendimus.
 Taigi  iš principo valstybės gali būti ir demokratinės, ir nedemokratinės, 
jas galima valdyti ir su parlamentais, ir be parlamentų. Tačiau neįmanoma, 
kad valstybė, neturinti parlamento, būtų laikoma demokratine. Todėl parla-
mentas yra ne tik demokratijos kriterijus, bet netgi pagrindinis jos simbolis.
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004
Kokia tipinė parlamento 
struktūra?

 Tipinė parlamento struktūra turi du pagrindinius aspektus – politinį ir 
organizacinį. Tipinė politinė parlamento struktūra priklauso nuo parlamen-
to rinkimų rezultatų. Kaip žinoma, rinkimuose į parlamentą dalyvauja įvai-
rios politinės partijos, visuomeniniai politiniai judėjimai, siekiantys gauti kuo 
daugiau rinkėjų balsų ir atitinkamai kuo didesnį parlamento vietų skaičių.
 Rinkėjų valia į parlamentą patekę įvairių politinių jėgų atstovai pagal savo 
partinę ideologinę priklausomybę susiskirsto į politines grupes arba frak-
cijas. Priklausomai nuo frakcijų dydžio, jų skaičiaus ir politinės orientaci-
jos formuojasi ir parlamento politinė struktūra, kurią sudaro parlamentinė 
dauguma ir mažuma, arba pozicija ir opozicija. 
 Be politinės struktūros, parlamentai turi ir organizacinę struktūrą, kuri 
organizuoja ir tvarko parlamento darbą. Naujam išrinktam parlamentui pa-
prastai reikia iš savo narių tarpo išsirinkti parlamento vadovybę – pirmi-
ninką ir jo pavaduotojus, kurie ne tik tiesiogiai vadovauja parlamento posė-
džiams, bet ir apskritai turi užtikrinti sklandų ir nuoseklų institucijos darbą. 
Parlamento vadovybei paprastai talkina ir nuolatinė administracinė institu-
cija – sekretoriatas arba kanceliarija.
 Be vadovybės, naujai išrinktam parlamentui taip pat tenka suformuoti 
nemaža įvairaus pobūdžio ir paskirties specializuotų komisijų ir komitetų, 
kuriuose bus svarstomi atitinkamo pobūdžio įstatymų projektai ir kiti valsty-
binio gyvenimo reikalai. Paprastai kiekviena parlamentinė frakcija gali siū-
lyti savo kandidatus į kiekvieną iš komisijų ir komitetų.
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 Optimalus parlamento dydis – labai svarbus klausimas. Viena vertus, 
parlamentas neturėtų būti per mažas, nes tada negalėtų deramai atspindėti 
ir išreikšti visuomenės nuomonių ir požiūrių įvairovės. Tačiau tuo pat metu 
jis negali būti ir per didelis, nes tuomet būtų daug sunkiau svarstyti sudėtin-
gus klausimus ir priimti reikalingus sprendimus. 
 Deja, nepaisant klausimo svarbos, teisingo atsakymo niekas negali pa-
teikti. Vienintelis informacijos šaltinis – tai realiai veikiančių parlamentų ty-
rimai. Ir iš tikrųjų, politinė tautų ir valstybių praktika pateikia galimą atsaky-
mą. Nors parlamentų dydis skirtingose šalyse labai svyruoja, pvz., nuo 790 
narių Indijoje iki 18 narių Ramiojo vandenyno saloje įsikūrusioje valstybėje 
– Nauru, tačiau tam tikrą koreliaciją tarp gyventojų skaičiaus ir parlamento 
narių galima įžvelgti.
 Lyginamieji valstybių politinių sistemų tyrimai rodo, kad parlamentų dy-
džiai +/- 10% svyruoja apie dydį, kuris gaunamas ištraukiant kubinę šaknį iš 
gyventojų skaičiaus. Tarkime, jeigu Lietuvoje gyventų lygiai 3 mln. gyventojų, 
tuomet jos parlamentą sudarytų 144 vietos. Kaip žinome, beveik taip ir yra. 
Konstitucija numato, kad Seime yra 141 vieta. Arba jeigu įsivaizduotume, kad 
Europos Sąjunga yra valstybė, tai jos parlamento dydis galėtų būti toks: 500 
mln. gyventojų – 798 parlamento nariai. 
 Tačiau tai tik paprasta aritmetika, kuri viena pati negali nulemti parla-
mento veiklos sėkmės. Kiekvienoje šalyje susiklosto skirtingos tradicijos, 
skirtingos politinės kultūros, veikia labai skirtingi politikai. Tik visų šių 
veiksnių visuma kiekvienu konkrečiu atveju lemia konkretaus parlamento 
dydį. 
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006
Kokias pagrindines 
funkcijas atlieka 
parlamentai?

 Pagrindinės parlamento funkcijos yra tokios – tautos atstovavimas, 
įstatymų leidyba ir vyriausybės priežiūra. Pirmosios dvi funkcijos būdingos 
visiems be išimties demokratiškai išrinktiems parlamentams. Trečioji – vy-
riausybės priežiūra – yra įgyvendinama dviem pagrindiniais būdais atsižvel-
giant į valstybės konstitucijoje pasirinktą vyriausybės formavimo sistemą. 
 “Grynose” parlamentinėse sistemose visa valdžia kyla iš parlamento, 
todėl vykdomosios valdžios institucija – vyriausybė – yra tiesiogiai priklau-
soma nuo parlamento palaikymo. Vyriausybė gali veikti tik tol, kol ja pasitiki 
parlamento dauguma. Šiuo atveju parlamentas yra tikrąja to žodžio prasme 
aukščiausioji valdžia šalyje. Tokia parlamentinio valdymo sistema yra įtvir-
tinta Jungtinės Karalystės, Švedijos, Nyderlandų, Estijos ir daugumoje kitų 
Europos Sąjungos šalių konstitucijų. 
 “Mišriose” sistemose, kur pritaikytas valdžių padalijimo principas, yra du 
valdžios šaltiniai, t. y. tautos renkamas parlamentas ir tautos renkamas pre-
zidentas. Tuomet vyriausybės sudėtis tiesiogiai nepriklauso nuo parlamento 
daugumos ir mažumos santykio. Jos sudėtį lemia prezidento apsisprendi-
mas. Tačiau parlamentas vis tiek yra prezidento ir jo sudarytos vyriausybės 
“atsvara”, nes įstatymų priėmimas yra parlamento žinioje. Vyriausybė negali 
veikti nepaisydama ir neieškodama sutarimo su parlamentu. Tokia “mišri” 
sistema įtvirtinta Prancūzijos, Suomijos, iš dalies ir Lietuvos, Lenkijos kons-
titucijose. 
 Parlamentai egzistuoja ir Europos Sąjungai nepriklausančiose nedemo-
kratinėse šalyse (pavyzdžiui, Baltarusijoje). Tačiau šiuo atveju jie tėra viso 
labo tik diktatorių valios įteisinimo instrumentai. Taip jie iš realios tautos 
atstovybės yra virtę tik politinės scenos dekoracija. Jie priiminėja tokius 
įstatymus, kurie atspindi ne laisvoje diskusijoje gimusį kompromisą, bet 
diktatoriaus nurodymus. O vyriausybės ir diktatoriaus kontrolė iš viso yra 
neįsivaizduojamas dalykas.
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 Viena vertus, šiandien pagrindinis pasaulio politinės organizacijos vie-
netas yra valstybės, dauguma kurių arba yra, arba stengiasi būti, arba bent 
vaizduojasi esančios demokratinės. Visais atvejais labai svarbus demokra-
tijos garanto ir simbolio vaidmuo tenka tų valstybių parlamentams. 
 Kita vertus, nesunku pastebėti, kad valstybių ir jų piliečių gyvenimui ir jų 
bendriems reikalams vis didesnę įtaką daro ir tarptautinės organizacijos. 
Įtakingiausios ir žinomiausios iš jų yra pačių valstybių vyriausybių įsteigtos 
organizacijos. Iš viso Yearbook of International Organizations duomenimis, 
šiuo metu jų yra apie 250. 
 Augant šių organizacijų svarbai natūralu, kad vis svarbesnis tampa ir jų 
veiklos demokratiškumo klausimas. Kuo organizacija yra įtakingesnė ir kuo 
reikšmingesnius sprendimus priima, tuo jai pačiai svarbesnė tampa visuo-
menės parama, pritarimas jos tikslams ir veiklai. Todėl, nors steigiant ir 
valdant tarptautines organizacijas lemiamas vaidmuo priklauso vykdomajai 
valdžiai, t. y. valstybių vyriausybėms, neretai greta vyriausybių įgaliotų at-
stovų (dažniausiai ministrų) susirinkimo steigiama ir vienokia arba kitokia 
parlamentinio pobūdžio institucija, kuri dažniausiai vadinama parlamentine 
asamblėja. Šie dariniai, kurie paprastai sudaromi iš organizacijos valstybių 
narių parlamentų deleguotų atstovų, žinoma, savo galia ir įtaka neprilygsta 
valstybių parlamentams. Tačiau vienaip ar kitaip vyriausybių įgalioti atstovai 
organizacijoje tampa jiems atskaitingi, o pati organizacija įgyja daugiau de-
mokratinio legitimumo.
 Seniausia, jau 1949 m. pradėjusi veikti yra Europos Tarybos parlamenti-
nė asamblėja. Šiaurės Atlanto sutartyje, kurios pagrindu susikūrė Šiaurės 
Atlanto sutarties organizacija – NATO, nebuvo numatyta kurti asamblėjos. 
Tačiau iniciatyvos ėmėsi patys NATO valstybių parlamentarai. 1955 m. buvo 
įsteigta NATO parlamentinė asamblėja, o 1967 metais pagrindinė NATO ins-
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titucija – Šiaurės Atlanto Taryba – savo rezoliucijoje pripažino susikūru-
sios asamblėjos svarbą. Nuo 1992 metų parlamentinė asamblėja veikia ir 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. 
 Vėliau Europos pavyzdžiu pasekė (nors ne visada sėkmingai) ir kitos re-
gioninės tarptautinės organizacijos. 1991 metais buvo įsteigtas regioninis 
Centrinės Amerikos Parlamentas – Parlacen. Afrikos Sąjungos, kuri 2002 
m. pakeitė nuo 1963 metų veikusią Afrikos vienybės organizaciją, struktūroje 
Afrikos Parlamentas pradėjo veikti nuo 2004 m. Arabų Lyga, kuri veikia jau 
nuo 1945 metų, 2001 metais priėmė sprendimą sukurti ir Arabų Parlamentą. 
 Žinoma, tai tik keletas tarptautinių organizacijų ir regioninio bendradar-
biavimo demokratėjimo pavyzdžių. Tarptautinių organizacijų demokratizaci-
jos ir “parlamentarizacijos” procesas dar tik įsibėgėja. Šiuo metu tarptauti-
nių organizacijų yra apie 250 ir maždaug dešimtadalis jų jau turi vienokią ar 
kitokią parlamentinę asamblėją.
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 Viena vertus, tarptautinių organizacijų parlamentinės asamblėjos atlieka 
panašias funkcijas kaip ir valstybių parlamentai. Jos irgi atstovauja valsty-
bių piliečiams, jos irgi svarsto svarbius organizacijai ir valstybėms narėms 
klausimus, jos irgi vienaip ar kitaip vykdo demokratinę kitų organizacijos 
institucijų priežiūrą ir kontrolę.
 Antra vertus, šis panašumas neturėtų klaidinti. Tarptautinių organizacijų 
parlamentinės asamblėjos savo reikšme ir įtaka neprilygsta valstybių parla-
mentams. Piliečių atstovavimas dažniausiai yra netiesioginis, nes asamblė-
jas paprastai sudaro ne tiesiogiai renkami atstovai, bet valstybių parlamen-
tų siunčiamos delegacijos. Svarbių klausimų svarstymas, be abejo, vyksta, 
tačiau dažniausiai asamblėjų galios apsiriboja rekomendacijų ir pasiūlymų 
valstybių narių vyriausybėms teikimu ar teisinės galios neturinčių politinių 
deklaracijų ir rezoliucijų skelbimu. Pagaliau ir demokratinė-parlamentinė 
vykdomosios valdžios kontrolė apsiriboja tik formaliomis veiklos ataskaito-
mis. 
 Nepaisant to, tarptautinių organizacijų parlamentinės asamblėjos netu-
rėtų būti nuvertintos. Nors jos mažai ar beveik visai neturi sprendimų galios, 
jų nesiryžta ignoruoti nei valstybių lyderiai, nei tarptautinių organizacijų va-
dovai. Neigiamas asamblėjos požiūris į priimamus sprendimus ar tuo labiau 
tiesioginis konfliktas su ja visai nėra tai, ko paprastai siekia politikai ir orga-
nizacijų vadovai. Bet kuriuo atveju asamblėjos yra labai svarbios politikams 
ir lyderiams viešosios nuomonės reiškimo kanalas. Kaip ir kiekvienos de-
mokratinės valstybės vyriausybei, taip ir bet kuriai tarptautinei organizacijai 
palanki viešoji nuomonė, net jeigu ji ir nieko nelemia, yra labai reikšminga.
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 Europos Parlamentas yra Europos Sąjungos parlamentinė asamblėja. 
Tai viena iš trijų svarbiausiųjų Sąjungą valdančių institucijų. Pažymėtina, 
kad Europos Parlamentas dabartinį savo pavidalą tiek dydžio, tiek įgaliojimų 
požiūriu įgavo ne iš karto, bet laipsniškai. 
 Europos Parlamento pirmtakė buvo 1952 metais pradėjusios veikti Euro-
pos anglių ir plieno bendrijos bendroji asamblėja. Nuo 1958 m. įsteigus dar 
dvi bendrijas – Euratomą ir Europos ekonominę bendriją, ši asamblėja buvo 
pavadinta Europos parlamentine asamblėja, o jos narių padaugėjo nuo 78 iki 
142. 1962 m. asamblėja nusprendė pasivadinti Europos Parlamentu. 
 Daugėjant Europos Bendrijos valstybių narių, atitinkamai daugėjo ir Par-
lamento narių skaičius. Po Europos Sąjungos plėtros 2007 metais jos na-
rių skaičius pasiekė net 785. Tačiau vėliau buvo nuspręsta šį skaičių labiau 
optimizuoti. Todėl 2009—2014 metų kadencijos parlamente jau buvo tik 754 
nariai. Lisabonos sutartimi buvo nustatyta, kad ateityje Europos Parlamentą 
sudarys 751 narys. Įstojus naujoms valstybėms keisis mandatų paskirstymo 
tarp valstybių proporcijos, bet ne bendras narių skaičius. 
 Laipsniškai didėjo ne tik asamblėjos narių skaičius, bet ir jos galios. Ji 
nuolat siekė išplėsti savo kompetenciją. Tačiau reikšmingiausiais įvykiais 
jos istorijoje reikėtų laikyti 1976 m. Europos Bendrijos valstybių sprendimą 
Europos Parlamentą formuoti iš tiesioginiuose rinkimuose išrinktų atstovų 
bei vėliau vykusias Europos Bendrijos steigimo sutarčių peržiūras, kurios 
numatė vis didesnį šios tiesiogiai išrinktos asamblėjos įtraukimą į teisėkū-
ros ir demokratinės kontrolės procesą. 
 Tokią ypatingą Europos Sąjungos parlamentinės asamblėjos raidos is-
toriją ir svarbos didėjimą visų pirma nulėmė pačios Europos Sąjungos, kaip 
išskirtinės tarptautinės organizacijos, pobūdis.
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2 skyrius

Europos Sąjungos 
išskirtinumas

 Europos Sąjunga yra išskirtinė tarptautinė organizacija, kadangi yra ki-
lusi ne iš tradicinio tarpvalstybinio bendradarbiavimo, o iš Europos valstybių 
sprendimo pradėti tarpusavio integraciją. 
 Pačia bendriausia prasme integracija reiškia procesą, kurio metu kokios 
nors atskiros dalys darniai susijungia į visumą. Europos integracijos proce-
so metu glaudesniais sąryšiais tarpusavyje susisieja valstybės. Šiuo atveju 
buvo sutarta, kad kai kurie valstybių vidaus gyvenimo klausimai ir reikalai 
bus tvarkomi bendrai. Tam valstybės steigia bendras institucijas, kurioms 
paveda tvarkyti tuos reikalus, susitaria ir per bendras institucijas leidžia 
bendrus teisės aktus, kurie galioja visose dalyvaujančiose valstybėse. 
 Šiuo požiūriu Europos Sąjunga šiandien turi labai daug panašumų su 
valstybe. Ji turi bendrą valdžią, pinigus, rinką, pilietybę ir kitokių valstybės 
požymių. Savaime suprantama, kad atitinkamai reikšmingą vaidmenį joje 
vaidina ir Europos Parlamentas, be kurio, kaip jau minėjome, neįsivaizduo-
jama šiuolaikinė demokratija.
 Kita vertus, Europos Sąjunga vis dėlto nėra valstybė tikrąja to žodžio pra-
sme ir nepakeičia tradicinių Europos valstybių. Europos Sąjunga ir Europos 
valstybės gyvuoja vienu metu ir vienos kitai padeda. Valstybės į Sąjungą su-
sijungė tik iš anksto apibrėžtose ir sutartyse įvardytose veiklos srityse. Vi-
sais kitais atvejais jos išlieka savarankiškos ir savo nuožiūra renkasi plėtoti 
įprastinį bendradarbiavimą ar neplėtoti jo. Todėl Europos Sąjunga iš esmės 
yra unikalus, išskirtinis, sui generis tarptautinių santykių reiškinys, kuriam 
apibūdinti nepakanka tradicinės tarptautinės organizacijos sampratos.
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011

 Dabartinė Europos Sąjungos valdymo struktūra ir Europos Parlamento 
vieta joje yra apibrėžiama dokumentuose, kurie valstybių narių atstovų buvo 
pasirašyti Lisabonoje 2007 metais. Pagal šią Lisabonos sutartį, kuri įsiga-
liojo 2009 metais, pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai yra Europos 
Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo.
  Europos Sąjungos sutartis yra pagrindinė politinė sutartis, kuri apibrė-
žia pagrindinius Sąjungos principus ir institucijas. Ji parengta 1993 metais 
įsigaliojusios Mastrichto sutarties pagrindu. Europos Parlamentas joje yra 
pristatomas 14 straipsnyje. 
 Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo išsamiau aprašytos Sąjungos 
veiklos kryptys ir būdai bei institucijų vaidmuo. Šios sutarties ištakos glū-
di jau nuo 1958 metų galiojusioje Europos ekonominės bendrijos (Romos) 
sutartyje. Europos Parlamentui šioje sutartyje yra skirtas ištisas 6 dalies 
skirsnis (223—234 straipsniai).
 Pažymėtina, kad visai neatsitiktinai abiejose sutartyse (atitinkamai Eu-
ropos Sąjungos sutarties 13 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 6 dalyje pateiktuose pagrindinių Sąjungos institucijų pristatymuo-
se) Europos Parlamentas minimas pats pirmasis. Taip yra pabrėžiama iš-
skirtinė Europos Parlamento reikšmė užtikrinant demokratinę Europos Są-
jungos kilmę ir veiklos pobūdį.
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 Terminas “kompetencija” reiškia valstybės funkcijų, teisių ir pareigų vi-
sumą apibrėžtoje veiklos srityje. Šis terminas dažnai vartojamas norint api-
būdinti, kaip funkcijas, teises ir pareigas tarpusavyje pasidalijusios Europos 
Sąjunga ir jos valstybės narės.
 Kompetencijų pasidalijimas tarp valstybių ir Sąjungos išsamiai apibrėž-
tas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Iš esmės minėtoje sutartyje yra 
įtvirtintas dar praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje susiklostęs valstybių suta-
rimas padalyti atsakomybę ir kompetencijas tarp Sąjungos ir valstybių taip:
•  Išimtinai Europos Sąjunga yra atsakinga už bendros rinkos kūrimą bei 

su tuo glaudžiai susijusią muitų sąjungą, užsienio prekybos politiką ir 
bendrą pinigų politiką eurą įsivedusiose šalyse;

•  Bendrai Europos Sąjunga ir valstybės atsako už vidaus rinkos reguliavi-
mą, sanglaudos, žemės ūkio, transporto, energetikos, vartotojų apsau-
gos, aplinkosaugos politiką, už vidaus saugumo ir teisingumo reikalus; 

•  Europos Sąjunga padeda koordinuoti valstybių ekonominę, socialinę ir 
užimtumo politiką. Europos Sąjungos valstybės taip yra sutarusios, kad 
Sąjunga turi padėti siekti valstybėms apsibrėžti ir įgyvendinti bendrą už-
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sienio politiką, įskaitant ir laipsnišką bendros gynybos politikos formavi-
mą;

•  Europos Sąjunga įgaliota remti ir papildyti valstybių vykdomą politiką 
sveikatos apsaugos, pramonės, kultūros, turizmo ir švietimo srityse; 

•  Kiekviena atskira valstybė narė išimtinai savo nuožiūra tvarko mokesčių 
politiką, rūpinasi jų surinkimu, perskirsto nacionalinį biudžetą. 

 Nesunku pastebėti, kad išimtinai Sąjungos ar valstybių kompetencijai 
priskiriamų kompetencijų sąrašas yra gerokai trumpesnis už tą, kuriame 
išvardytos sritys, kur vienaip ar kitaip drauge su valstybėmis veikia ir Euro-
pos Sąjunga. Suprantama, norint užtikrinti, kad visa ši sudėtinga struktūra 
sėkmingai veiktų, reikalinga gana efektyvi ir demokratiška valdymo sistema. 
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 Europos Sąjungos valdžios institucijos išaugo iš 1952 metais pradėjusių 
veikti Europos anglių ir plieno bendrijos valdymo institucijų. Kaip tik tuomet 
buvo sukonstruotas valdžios “trikampis”, kurį šiandien sudaro iš kompe-
tentingų tarnautojų sudaryta vykdomoji institucija – Europos Komisija, ir 
dvi teisėkūros ir priežiūros institucijos – Europos Sąjungos Taryba (toliau 
tekste – Taryba), kuri, būdama sudaryta iš ministrų, atstovauja valstybių vy-
riausybėms, ir Europos Parlamentas, kurį, kaip žinoma, šiandien tiesiogiai 
renka valstybių narių piliečiai. 
 Kiek vėliau, kai tapo akivaizdu, kad Europos Bendrija pasidarė labai 
svarbi Europos valstybių gyvenimo dalis, kad apskritai išaugo jos tarptautinė 
reikšmė ir autoritetas, 1974 metais buvo nuspręsta virš Tarybos įsteigti dar 
aukštesnio lygio tarybą, kurią sudarytų ne ministrai, bet valstybių narių mi-
nistrai pirmininkai arba netgi prezidentai. Taip Europos Bendrijoje atsirado 
nauja valdžios institucija – Europos Vadovų Taryba. Europos Vadovų Taryba 
nepakeitė Tarybos, bet suteikė jos veiklai labai svarbią politinę paramą, o 
pačiai Bendrijai – daugiau viešumo ir svarbos. Ir, nors laikui bėgant keitėsi 
šių pagrindinių institucijų įgaliojimų apimtys ir tarpusavio santykiai, pati val-
dymo sistema tebeveikia iki šiol. 
 Europos Sąjunga ir jos valstybės atskirose veiklos srityse yra labai įvairiai 
pasidalijusios tarpusavyje kompetencijas, todėl ir pagrindinius sprendimus 
priimančios institucijos sąveikauja skirtingai, nelygu koks konkrečiai klau-
simas yra svarstomas. Todėl Europos Sąjungos institucinę sistemą galima 
sulyginti su automobiliu, kuris, priklausomai nuo poreikio, gali “važiuoti 
skirtingomis pavaromis”.
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 Šiandieninę Europos Sąjungą galima laikyti mišria institucija, kurioje pri-
imant sprendimus gali būti taikomas tiek Bendrijos, tiek tarpvyriausybinis 
metodas. 
 Bendrijos metodas – tai toks sprendimų priėmimo metodas, kuriam 
būdinga išimtinė Europos Komisijos iniciatyvos teisė siūlyti sprendimo pro-
jektus, išsamus projekto svarstymas Taryboje ir Europos Parlamente bei šių 
abiejų institucijų apsisprendimo pagrindu priimamas bendras sprendimas. 
Terminas “bendrijos metodas„ yra kilęs iš pirmųjų Europos bendrijų, nes 
būtent jose jis ir buvo pradėtas praktikuoti. Šis metodas paprastai pasitel-
kiamas sprendimams priimti tose srityse, kurios priklauso arba išimtinei 
Europos Sąjungos, arba bendrai Europos Sąjungos ir valstybių kompetenci-
jai (vidaus rinka, užsienio prekyba, euras, sanglauda ir kt.). Pavyzdžiui, tokiu 
būdu kiekvienais metais yra priimamas metinis Europos Sąjungos biudže-
tas, beveik visi reglamentai ir direktyvos.
 Tarpvyriausybinis metodas – tai toks sprendimų priėmimo ir įgyvendini-
mo metodas, kuriam būdinga tai, kad iniciatyvos siūlyti sprendimo projektus 
gali imtis ir valstybės, ir Europos Komisija; sprendimai Taryboje priimami 
tik vienbalsiai, o Europos Parlamento vaidmuo – išimtinai konsultacinis. Iš 
esmės tarpvyriausybinis metodas yra ne kas kita, kaip įprastinis tarpvals-
tybinis bendradarbiavimas, kai valstybės savo valia, atsižvelgdamos į savo 
interesus, sudaro įvairias sutartis ir susitarimus. Šiandien tarpvyriausybinis 
metodas paprastai yra pasitelkiamas sprendžiant dėl tų Europos Sąjungos 
valstybėms rūpimų klausimų, kurie formaliai nėra priskirti Sąjungos kom-
petencijai (pvz., užsienio, saugumo ar gynybos politika). Sąjunga šiuo atveju 
atlieka tik koordinatoriaus, forumo, katalizatoriaus, bet ne aktyvaus veikėjo 
vaidmenį. 
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 Kadangi šiandieninėje Europos Sąjungoje taikomi ir Bendrijos, ir tarpvy-
riausybinis sprendimų priėmimo metodai, natūraliai kyla klausimas, kuris iš 
jų yra ne tik patogesnis, bet ir demokratiškesnis. 
 Iš karto galima pažymėti, kad abu metodai vertintini nevienareikšmiš-
kai, kiekvienas turi savo šalininkų ir oponentų. Tarpvyriausybinis metodas 
yra tradicinis valstybių bendradarbiavimo metodas, todėl natūralu, kad pir-
miausia vyriausybės ir yra linkusios juo naudotis. Iš tikrųjų, paprasčiau ir 
greičiau yra tiesiog susitarti vyriausybėms, neįtraukiant į procesą kitų veikė-
jų, kurie ribotų valstybių laisvę ar užtęstų sprendimo priėmimą.
 Tačiau nesunku pastebėti, kad šis metodas nėra labai demokratiškas. 
Daug demokratiškesnis yra Bendrijos metodas, nes prieš priimant sprendi-
mus jie labai išsamiai ir viešai apsvarstomi ir detaliai išnagrinėjami. Proce-
se dalyvauja ne tik valstybių, bet ir Europos Komisijos specialistai, Europos 
Parlamento politikai. Žinoma, tai užima laiko, bet užtat laimi demokratija ir 
atvirumas.
 Viena vertus, vis dar ginčijamasi, kuris metodas yra labiau tinkamas 
Europos Sąjungai. Bendrijos metodo oponentai laiko jį ydingu, nes taip ri-
bojamas valstybės suverenitetas, sprendimų rengimas ir priėmimas vyksta 
pagal painias procedūras. Antra vertus, nematyti ir jokių požymių, kad būtų 
norima susiaurinti ir Bendrijos metodo taikymo sritį. Priešingai, Bendrijos 
metodas yra iš esmės laikomas pasiteisinusiu, nes visos ligšiolinės Europos 
Sąjungos reformos vis plėtė jo taikymo ribas. Ir tai visada buvo pagrindinis 
atsakas tiems, kurie Europos Sąjungai priekaištavo dėl demokratijos defici-
to.
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 Demokratijos deficitas – tai tokia demokratine pretenduojančios būti 
politinės organizacijos ar valstybės problema, kada neužtikrinama pakan-
kama demokratinė valdžios institucijų kontrolė ir atsakomybė organizacijos 
nariams ar valstybės piliečiams. 
 Paprastai šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse vyriausybes kontro-
liuoja parlamentai, kurių narius piliečiai renka visuotiniuose rinkimuose, 
todėl ši problema nėra tokia aktuali. Ji tampa daug matomesnė, kuomet 
šiuo požiūriu imamės vertinti tarptautinių organizacijų veiklą. 
 Ypač plačiai demokratijos deficito problema yra svarstoma Europos Są-
jungos veiklos kontekste. Kadangi Europos Sąjunga jai priskirtose kompe-
tencijų ribose įgijo galią leisti visoms valstybėms narėms privalomus teisės 
aktus, tai natūraliai iškilo klausimas, kas juos parengia ir apsvarsto, kas 
priima, kas užtikrina jų vykdymą ir poveikio stebėjimą. 
 Iš dalies, kaip jau buvo minėta, ši problema buvo sprendžiama steigiant 
tarptautinių organizacijų parlamentines asamblėjas. Tokiu keliu buvo eina-
ma ir steigiant pirmąsias Europos bendrijas. Taip ir Europos Parlamentas 
išsivystė iš pirmosios Europos anglių ir plieno bendrijos asamblėjos. 
 Vis dėlto ir šiandien veikiantis Europos Parlamentas savo galių ir įta-
kos prigimtimi gerokai skiriasi nuo nacionalinių parlamentų. Todėl Europos 
Sąjungai demokratijos deficito problema tebėra labai aktuali. Ji ir šiandien 
tebėra svarus argumentas tiek euroskeptikams, tiek integracijos gilini-
mo šalininkams. Pirmieji teigia, kad norint išvengti demokratijos deficito, 
valstybėms reikia susigrąžinti Sąjungai perduotas kompetencijas. Antrieji, 
priešingai, mano, kad problemą pavyks išspręsti, jeigu bus vis labiau stipri-
namos Europos ir nacionalinių parlamentų galios ir įtaka Sąjungoje priima-
miems sprendimams. Kaip žinoma, iki šiol viršų turėjo antroji nuomonė. 
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 Demokratijos deficito problema nuo pat Bendrijų veiklos pradžios buvo 
sprendžiama stengiantis didinti Europos Parlamento svorį ir vaidmenį prii-
mant Bendrijų ar Sąjungos lygmens sprendimus. Taip jis iš daugeliui tarp-
tautinių organizacijų būdingos konsultacinės parlamentinės asamblėjos, 
kurioje kiekvienai valstybei atstovavo nacionalinio parlamento delegacija, 
virto įtakinga sprendimų priėmimo institucija. 
 Tačiau tai įvyko ne iš karto, o tik augant integracijos svarbai ir atitinkamai 
reformuojant visą Sąjungos valdymo struktūrą. Demokratijos deficito maži-
nimo ir Europos Parlamento reikšmingumo didėjimo procese galima išskirti 
tokius pagrindinius pokyčius:
•  1979 metais įgyvendintas sprendimas rengti tiesioginius visuotinius Eu-

ropos Parlamento rinkimus. Tai reikšmingai padidino Parlamento auto-
ritetą, nors didelių sprendimo galių dar nesuteikė. Parlamentas, kaip ir 
anksčiau, turėjo teisę pareikšti savo nuomonę dėl priimamų teisės aktų, 
tačiau ta nuomonė nieko neįpareigojo;

•  1987 metais pirmoji po Europos bendrijų steigimo sutarčių įsigaliojusi 
peržiūros sutartis (Suvestinis Europos aktas) praplėtė Europos Parla-
mento galias taip, kad Parlamentas įgijo teisės aktų projekto “antrojo 
skaitymo” galimybę, t. y. galėjo susipažinti ir išgirsti paaiškinimą, kokie 
jo siūlymai buvo priimti arba atmesti;

•  1993 metais įsigaliojusi Europos Sąjungos sutartis papildė Parlamento 
galias taip, kad be jo sutikimo ir pritarimo teisės aktas negalėjo būti pri-
imtas. Tačiau tai galiojo tik ribotam kompetencijų skaičiui;

•  2009 metais įsigaliojusi Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo nustatė 
taip, kad visavertis Europos Parlamento dalyvavimas teisės aktų priėmi-
mo procese tapo įprastine teisėkūros procedūra. Ir tik atskirai aptartais 
atvejais Europos Parlamento įgaliojimų apimtis gali būti menkesnė.
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 Pagrindinės Europos Parlamento funkcijos dabartinėje Europos Sąjun-
gos valdymo struktūroje yra trys: 
• teisės aktų priėmimas kartu su Europos Sąjungos Taryba; 
•  Europos Sąjungos biudžeto tvirtinimas kartu su Europos Sąjungos Tary-

ba; 
• vykdomosios valdžios institucijų politinė kontrolė ir konsultavimas. 
 Tad iš pirmo žvilgsnio Europos Parlamento funkcijos yra panašios į tas, 
kurias vykdo ir valstybių nacionaliniai parlamentai. Tačiau, iš kitos pusės, 
vis dėlto yra ir tam tikrų skirtumų. Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 
pirma dalis teigia, kad “Europos Parlamentas bendrai su Taryba vykdo tei-
sėkūros ir biudžetines funkcijas. Jis vykdo politinės kontrolės ir konsultavi-
mo funkcijas, laikydamasis Sutartyse nustatytų sąlygų. Jis renka Komisijos 
pirmininką„. 
 Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tiek teisėkūroje, tiek biudžeto reikaluo-
se Europos Parlamentas nėra vienvaldis ir veikia bendrai su Taryba. Vadi-
nasi norint suprasti Parlamento vietą sprendimų priėmimo procese reikia 
įdėmiau pažvelgti į jo santykį su kitomis institucijomis. 
 Lygiai taip pat ir politinės kontrolės bei konsultavimo funkcijos nėra vi-
siškai Parlamento žinioje, nes reikalaujama laikytis dar ir kitų Sutartyse 
nustatytų sąlygų, kurias irgi vertėtų išsamiau aptarti.
 Vis dėlto, nepaisant esamų apribojimų, Europos Parlamento vaidmuo 
yra labai reikšmingas, nes pagal dabartines galiojančias pagrindines Su-
tartis Sąjungos sprendimų priėmimas niekaip nedalyvaujant Europos Par-
lamentui jau yra išimtis, o ne taisyklė. 
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 Europos Parlamentas yra vienintelė pasaulyje asamblėja, kuri renkasi 
ir posėdžiauja ne vienoje vietoje. Europos Parlamentas yra įsikūręs trijose 
valstybėse – Belgijoje, Prancūzijoje ir Liuksemburge.
 Prancūzijos miestas Strasbūras tapo Europos Parlamento plenarinių 
posėdžių vieta dėl simbolinės šio miesto reikšmės pokariniam Vokietijos ir 
Prancūzijos susitaikymui. Miestas, dėl kurio šios šalys nuolat varžėsi, buvo 
pasirinktas kaip bendrų Europos institucijų įkurdinimo vieta. Taip Strasbūre 
buvo įkurdinta Europos Taryba*. Įsteigus Europos Bendrijas, Europos Parla-
mentas irgi pradėjo posėdžiauti Strasbūre. Bet šiuo atveju labiau dėl prakti-
nių, negu dėl simbolinių sumetimų. Buvo racionalu Parlamento posėdžiams 
panaudoti tarp Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos sesijų laisvas 
patalpas. Taip iki šiol per metus dvylika Parlamento plenarinių posėdžių 
vyksta šiame mieste. 
 Kita Europos Parlamento būstinė yra Belgijoje, Briuselyje. Be šios būs-
tinės Parlamentui būtų sunku išsiversti, nes čia įsikūrusios kitos dvi pa-
grindinės Europos Sąjungos institucijos – Europos Komisija ir Taryba – su 
kuriomis bendradarbiaujant priimami sprendimai. Todėl čia vyksta politinių 
grupių, komitetų, delegacijų posėdžiai, o esant būtinybei – ir skubūs plena-
riniai posėdžiai.
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*  Europos Tarybos nereikėtų painioti su Europos Sąjungos institucijomis. Tai atskira dar 1949 metais įkurta tarpvyriausybinė 
organizacija, kurios narės yra 47 Europos valstybės. Europos Sąjunga išaugo iš kiek vėliau, t. y. 1951 metais, įsteigtos Europos 
anglių ir plieno bendrijos bei 1957 metais – Europos ekonominės ir Europos atominės energijos bendrijų.
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 Kadangi Parlamentas veikia dviejuose miestuose, tai dalis jo sekretoria-
to, užtikrinančio sklandžią abiejų pagrindinių būstinių funkcionavimą, buvo 
įkurdintas “pusiaukelėje” tarp jų – Liuksemburge. 
 Europos Parlamentas yra ne tik vienintelė pasaulyje asamblėja, kuri 
renkasi ir posėdžiauja ne vienoje vietoje. Jis taip pat yra asamblėja, kurios 
nuomonės dėl būstinės nėra paisoma. Nors dauguma Parlamento narių 
mano, kad Parlamentas turėtų būti įsikūręs viename mieste – Briuselyje, 
tačiau kol kas tam nepritaria Europos Sąjungos Taryba, o tiksliau, labiausiai 
suinteresuota valstybė – Prancūzija. Siekdama galutinai įtvirtinti nuostatą, 
kad Europos Parlamento plenarinės sesijos vyktų Strasbūre, ji 1999 metais 
pastatė naujus, jau vien tik Europos Parlamentui skirtus, rūmus. 



36

  

 Nuo 1973 metų Europos Parlamentas kaip emblemą naudojo mėlyną 
vėliavą, kurios centre – raidės EP ir PE, reiškiančios institucijos pavadini-
mo santrumpą anglų ir prancūzų, taip pat daugeliu kitų kalbų. Raides supa 
geltonas vainikas. Tačiau šiuo metu Europos Parlamentas atskiros vėliavos 
nebenaudoja. Pirmą kartą 1979 metais tiesiogiai išrinktas Europos Parla-
mentas ėmėsi iniciatyvos, kad jau pripažintas Europos simbolis – mėly-
na vėliava su dvylika ratu išdėstytų auksinių žvaigždžių – taptų ir Europos 
Bendrijos simboliu. 1983 m. jis priėmė atitinkamą rezoliuciją, o 2008 metais 
Europos Parlamentas nusprendė pakeisti savo Darbo tvarkos taisykles ir 
įteisinti bei reglamentuoti vėliavos naudojimą savo darbe. 
 Taigi Europos Parlamentas atskiros emblemos neturi. Gal tai ir natūralu, 
nes vienybė šiuo atveju svarbesnė už atskirumą. Tačiau institucijos individu-
alybę šiuo metu atspindi oficialioje Europos Parlamento svetainėje naudoja-
ma emblema, kurioje puikuojasi stilizuotas pusapvalės plenarinių posėdžių 
salės eskizas, Europos vėliava ir visiems Europoje suprantamas užrašas 
“Europos Parlamentas”. Užrašui gali būti naudojama bet kuri oficiali Euro-
pos Sąjungos kalba.
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3 skyrius

Europos Parlamento 
rinkimai

021
Kodėl Europos 
Parlamentas renkamas 
tiesiogiai?

 Turėti tiesiogiai renkamą parlamentinę asamblėją Europos Sąjungos 
valstybės iš principo apsisprendė labai seniai. Jau 1958 metais Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutartyje buvo įrašyta nuostata, kad iš na-
cionalinių parlamentų skiriamų narių sudaryta asamblėja parengs teisės 
aktą, kuris nustatys bendrą visoms valstybėms narėms tiesioginių rinkimų 
tvarką. Toks projektas buvo parengtas jau 1961 metais. Tačiau prireikė dau-
giau kaip penkiolikos metų, kad būtų pasiektas Tarybos pritarimas tokius 
rinkimus rengti. Kai kurios valstybės (iš pradžių Prancūzija, vėliau Jungtinė 
Karalystė) abejojo tokio sprendimo tikslingumu. Tačiau argumentai dėl to-
kio apsisprendimo ilgainiui nugalėjo.
 Pagrindinis netiesiogiai sudaromos asamblėjos trūkumas – tai jos na-
rių dvigubas mandatas. Tai reiškia, kad asamblėjos nariai turėjo dalyti savo 
laiką ir dėmesį tarp dviejų atsakomybių. Kaip parodė praktika, parlamen-
tarai daugiausia dėmesio ir toliau skirdavo savo pareigoms ne Europos, o 
nacionaliniuose parlamentuose. Tačiau kol Europos Parlamentas neturėjo 
svaresnių įgaliojimų ir buvo tik konsultacinė institucija, tol ši padėtis galė-
jo būti toleruojama. Tačiau, gilėjant integracijai, sudėtingėjant teisės aktų 
projektų problematikai, pasirodė, kad toliau derinti abi atsakomybes darosi 
ne tik labai sudėtinga, bet ir netikslinga. Todėl nuo 1979 metų Europos Par-
lamentas renkamas tiesioginiuose visuotiniuose rinkimuose visose valsty-
bėse narėse.
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 Europos Parlamentas renkamas penkerių metų kadencijai. Pirmasis Eu-
ropos Parlamentas, kurio nariai buvo išrinkti tiesiogiai, pradėjo darbą 1979 
metais. Nuo to laiko rinkimai reguliariai kas penkeri metai vyksta visose 
valstybėse:
•  1979—1984 m. pirmasis tiesiogiai rinktas Europos Parlamentas. Toliau 

atitinkamai:
• 1984—1989 m. antrasis;
• 1989—1994 m. trečiasis;
• 1994—1999 m. ketvirtasis;
• 1999—2004 m. penktasis;
• 2004—2009 m. šeštasis;
• 2009—2014 m. septintasis.
 Eiliniai rinkimai vyks 2014 metais. Kadangi pagrindinės Europos Sąjun-
gos sutartys nenumato neeilinių Europos Parlamento rinkimų, šis ritmas 
išliko nepažeistas ir artimiausioje ateityje turėtų likti nepakitęs. Pagal 1993 
metais įsigaliojusią Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartį prie Europos Par-
lamento kadencijos priderinta ir Europos Komisijos kadencija. Iki tol ji truko 
ketverius metus, o dabar sutampa su Europos Parlamento politiniu ciklu. 
Todėl Europos Vadovų Taryba, prieš skirdama Europos Komisijos pirminin-
ką, turi atsižvelgti ir į politinę Parlamento sudėtį – siūlomas kandidatas turi 
būti išrinktas Parlamento. 
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 Pradinis principas, kurio siekti buvo įsipareigota dar Europos ekonomi-
nės bendrijos steigimo sutartyje, numatė, kad rinkimai į Europos Parlamen-
tą visose valstybėse narėse vyks pagal tokią pačią procedūrą, t. y. bus ta pati 
balsavimo, kandidatų kėlimo, balsavimo laiko nustatymo, balsų skaičiavimo 
ir rezultatų nustatymo tvarka. Tačiau pagarba istoriškai susiklosčiusiems 
valstybių narių politinių kultūrų skirtumams lėmė tam tikrus skirtumus 
jose. 
 Europos Parlamento (o tiksliau – iš anksto nustatyto skaičiaus narių) 
rinkimus organizuoja valstybės narės pagal savo pačių priimtus rinkimų 
įstatymus ir taisykles. Yra susitarta tik dėl to, kad visos valstybės narės taiko 
sistemą, kurios pagrindą sudaro proporcingas atstovavimas. Tai reiškia, kad 
parlamentarų mandatai yra paskirstomi tarp rinkimuose dalyvavusių partijų 
proporcingai gautų balsų skaičiui ir taip užtikrinama, kad būtų atstovaujama 
ne tik daugumos, bet ir mažumos pozicijai.
 Taip pat yra sutarta, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujan-
čių kandidatų sąrašams bus taikomos ne aukštesnis kaip 5 procentų rinki-
muose dalyvavusių rinkėjų palaikymo minimumas. Tai reiškia, kad sąrašas 
gali dalyvauti skirstant ir gauti Europos Parlamento narių mandatų tik tuo 
atveju, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 5 procentai rinkimuose dalyvavusių 
rinkėjų.
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 Iš pradžių įvedus tiesioginius Europos Parlamento rinkimus balso teisę 
automatiškai įgijo visų Sąjungos narių piliečiai. Kiekvienoje šalyje vykstan-
čiuose rinkimuose Europos Parlamento narius rinko tik tos šalies piliečiai. 
1993 metais įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai, kuri įtvirtino Europos 
Sąjungos pilietybę, iš esmės buvo įgyvendinta ir balsavimo teisės reforma. 
Dabar teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose įgijo visi Europos Są-
jungos piliečiai, kad ir kokioje Sąjungos valstybėje jie gyventų. 
 Tačiau konkrečios procedūros, kaip tai yra įgyvendinama atskirose ša-
lyse, tebėra šiek tiek skirtingos. Pavyzdžiui, gali skirtis amžiaus cenzas. 
Daugumoje šalių minimalus rinkėjo amžius yra 18 metų, tačiau Austrija yra 
išimtis. Šioje šalyse balsuoti galima jau nuo 16 metų. Tam tikri skirtumai 
susiję ir su tuo, ar balsavimas rinkimuose yra savanoriškas, ar privalomas, 
kaip, pavyzdžiui, Belgijoje, Graikijoje, Kipre ir Liuksemburge. Įvairiose šalyse 
laikantis susiklosčiusių tradicijų balsuojama skirtingomis dienomis. 
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 Tam tikrų skirtumų išlieka ir procedūrose, kuriomis remiantis užtikri-
nama balsavimo galimybė ne savo pilietybės šalyje gyvenantiems Europos 
Sąjungos piliečiams. Vienose šalyse nuolat gyvenantys kitų Sąjungos šalių 
piliečiai automatiškai įtraukiami į rinkėjų registrus, kitose jie turi atvykti as-
meniškai užsiregistruoti. Dar kitur reikalaujama pragyventi šalyje įstatyme 
nustatytą tam tikrą laiko tarpą. Tačiau procedūrų skirtumai, nors ir sukelia 
norintiems balsuoti tam tikrų nepatogumų, negali prieštarauti bendram Eu-
ropos Sąjungos piliečio balsavimo teisės nepriklausomai nuo šalies, kurioje 
gyvenama, principui. 
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 Taip, galima. Iš pradžių kandidatais į Europos Parlamentą galėjo tapti tik 
tos valstybės, kurioje vyksta rinkimai, piliečiai, tačiau 1993 metais įsigalio-
jusi Europos Sąjungos sutartis įtvirtino Europos Sąjungos pilietybę. Taip iš 
esmės buvo sukurta teisinė galimybė, kad kandidatais į Europos Parlamen-
tą gali būti keliami ir nuolat šalyje gyvenantys kitų Europos Sąjungos šalių 
piliečiai. 
 Kita vertus, išskyrus bendrą visiems kandidatams reikalavimą būti Euro-
pos Sąjungos piliečiais, kitos sąlygos valstybėse narėse yra gana skirtingos. 
Pirmiausia skiriasi reikalavimai minimaliam amžiui: 18 metų Austrijoje, Da-
nijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Nyderlanduo-
se, Liuksemburge, Portugalijoje, Maltoje ir Slovėnijoje, 21 – Belgijoje, Es-
tijoje, Graikijoje, Čekijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje, 23 – Prancūzijoje ir Rumunijoje, 25 – Italijoje ir 
Kipre. 
 Įvairiose šalyse keliami skirtingi reikalavimai ir gyvenimo toje šalyje 
trukmei. Daugelyje valstybių narių norint turėti teisę būti kandidatu rinki-
muose reikia atitikti gyvenamosios vietos reikalavimus. Pavyzdžiui, Lietuvo-
je kitos valstybės narės pilietis, norintis kandidatuoti į Europos Parlamentą, 
turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip 65 dienos iki rinki-
mų. O štai Liuksemburge reikalaujama, kad Sąjungos pilietis, norintis būti 
kandidatu Europos Parlamento rinkimuose, būtų išgyvenęs šioje šalyje bent 
dvejus metus. Be to, atsižvelgiant į nedidelį renkamų narių skaičių, kandi-
datų sąraše Liuksemburgo pilietybės neturintys kandidatai negali sudaryti 
daugumos. 
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025
Ar galima kandidatuoti 
į Europos Parlamentą ir 
dalyvauti rinkimuose ne 
savo pilietybės šalyje?
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026
Ar gali pavienis asmuo 
iškelti savo kandidatūrą 
Europos Parlamento 
rinkimuose?

 Taip, bet tik tose Europos Sąjungos šalyse, kur tokią galimybę suteikia 
įstatymas. Nors visose šalyse galioja nuostata, kad Europos Parlamento 
rinkimuose gali dalyvauti Europos Sąjungos piliečiai, tačiau taisykles, kas 
gali tapti kandidatu į Europos Parlamentą, nustato atskirų valstybių įstaty-
mai. Todėl galima pažymėti, kad ši tvarka įvairiose šalyse yra skirtinga.
 Vienose valstybėse kandidatūras galima kelti, jei jos patvirtinamos nu-
statytu skaičiumi rinkėjų parašų, o kai kuriais atvejais (Graikijoje, Nyderlan-
duose, Latvijoje ir Slovakijoje) dar reikalaujama ir užstato. Airijoje ir Italijoje 
kandidatai gali patys save išsikelti, jei juos parašais paremia reikiamas skai-
čius asmenų. Tačiau kai kuriose kitose valstybėse narėse (Danijoje, Graiki-
joje, Estijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Čekijoje) kandidatūras 
gali kelti tik politinės partijos ir politinės organizacijos. 
 Pažymėtina, kad per 2009 metų rinkimus tokia tvarka galiojo ir Lietu-
voje. Tačiau dėl tokios Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nuostatos 
buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, kuris savo 2010 m. lapkričio 9 d. nu-
tarime pripažino, kad įstatymo straipsnis, kuriame nustatyta, kad Lietuvos 
Respublikos piliečiai ir nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai į Europos Parlamentą gali būti renkami būdami įra-
šyti tik į politinių partijų sudaromus kandidatų į Europos Parlamento narius 
sąrašus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atsižvelgdamas į 
Konstitucinio Teismo sprendimą, 2013 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respubli-
kos Seimas pataisė Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymą. 
 Naujos redakcijos įstatymas numato, kad Lietuvoje Europos Parlamento 
rinkimuose kandidatus gali kelti ne tik partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų 
komitetai. Tai reiškia, kad asmeniui norint dalyvauti Europos Parlamento 
rinkimuose nebūtina būti politinės partijos nariu. Vietoj to galima kartu su 
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027
Kodėl Europos Parlamento 
rinkimai nevyksta visose 
valstybėse tą pačią dieną?

027

 Europos Parlamento rinkimai nevyksta visose valstybėse tą pačią 
dieną, nes jose laikomasi skirtingų balsavimo dienos tradicijų. Dauguma 
valstybių rinkimus rengia sekmadieniais, kad laisvadienį piliečiai jiems 
patogiu metu galėtų atvykti į rinkimų apylinkę ir balsuoti. Tačiau kai kuriose 
šalyse susiklostė kiek kitokia balsavimo dienos parinkimo praktika. Štai 
Kipre, Latvijoje, Slovakijoje ir Maltoje rinkimai vyksta ne sekmadienį, bet 
šeštadienį. Airijoje tradiciškai rinkimai vyksta penktadieniais, o Jungtinėje 
Karalystėje – ketvirtadieniais. Įdomūs atvejai – Čekija ir Italija. Šiose šalyse 

bendraminčiais susiburti į visuomeninį rinkimų komitetą, sudaromą iš rin-
kėjų, kurių turi būti ne mažiau kaip dvigubas Lietuvoje renkamų Europos 
Parlamento narių skaičius (2014 metais bus renkama 11 narių, vadinasi, ko-
mitete turi būti ne mažiau kaip 22 nariai), priimti sprendimą dėl kandidatų 
sąrašo iškėlimo ir surinkti ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų parašų. Įvykdžius 
šias ir kitas įstatyme numatytas sąlygas visuomeninis rinkimų komitetas 
registruojamas dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. 
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rinkimai tradiciškai vyksta dvi dienas: penktadienį ir šeštadienį – Čekijoje, 
šeštadienį ir sekmadienį – Italijoje.
 Taigi sumanymas visose Europos Sąjungos šalyse rengti Europos Parla-
mento rinkimus sekmadienį, kaip daugumoje šalių, nesusilaukė palaikymo. 
Argumentas, kad nusistovėjusių rinkėjų įpročių keitimas gali dar labiau su-
mažinti ir taip nedidelį jų aktyvumą, nugalėjo. Todėl dabar yra sutarta, kad 
Europos Parlamento rinkimai vyksta kas penkeri metai per keturias gegu-
žės ar birželio mėnesio dienas. Štai 2009 metų Europos Parlamento rinki-
mai vyko birželio 4—7 dienomis. Analogiškai bus organizuojami ir 2014 metų 
rinkimai, kuriuos numatoma surengti   gegužės 22—25 d.
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 Kaip galima matyti, rinkėjų aktyvumas per įvykusius septynerius rinki-
mus nuosekliai mažėjo nuo pirmųjų rinkimų 1979 metais, kada dalyvavo be-
veik 62 proc. rinkėjų, iki 43 proc. 2009 metais.
 Tačiau apibendrintas vaizdas labai skiriasi nuo padėties atskirose šalyse. 
Pavyzdžiui, šalyse, kur balsavimas yra privalomas (Belgija, Liuksemburgas), 
dalyvių skaičius visada viršija 85 proc., Danijoje ir Švedijoje 2009 metų rin-
kimuose aktyvumas netgi išaugo, palyginti su bet kuriais ankstesniais rin-
kimais šiose šalyse. Tačiau 2004 metais aštuoniose į Sąjungą įstojusiose 
Vidurio ir Rytų Europos šalyse daugeliu atvejų, išskyrus Lietuvą 2004 m.,  
Latviją ir Estiją 2009 m., rinkėjų aktyvumas yra žemesnis negu vidurkis:

 Oficiali Europos Parlamento interneto svetainė pateikia tokią statistiką:

028

RINKIMŲ 
METAI

VALSTYBIŲ 
SKAIČIUS

RINKĖJŲ 
AKTYVUMAS (%)

1979 9 61,99
1984 10 58,98
1989 12 58,41
1994 12 55,67
1999 15 49,51
2004 25 45,47
2009 27 43,00

028
Koks rinkėjų aktyvumas 
Europos Parlamento 
rinkimuose?
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VALSTYBĖS
RINKĖJŲ 

AKTYVUMAS (%) 
2004 M.

RINKĖJŲ 
AKTYVUMAS (%) 

2009 M.

Čekija 28,3 28,2
Estija 26,8 43,9
Latvija 41,3 53,7
Lenkija 20,9 24,5
Lietuva 48,4 21,0
Slovakija 17,0 19,6

Slovėnija 28,3 28,4

Vengrija 38,5 36,3

1984
Eu10

1979
Eu9

1989
Eu12

1994
Eu12

1999
Eu15

2004
Eu25

2009
Eu27

62 % 59% 58% 57%

50%
45% 43%

1979-2009 m. rinkimų į Europos 
Parlamentą aktyvumas
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 Jau maždaug nuo 20 amžiaus septintojo dešimtmečio moderniose de-
mokratijose pastebimas nuoseklus rinkėjų aktyvumo mažėjimas. Vis dau-
giau rinkėjų dėl vienų ar kitų priežasčių neatvyksta balsuoti. Jie yra arba 
abejingi, arba netgi patenkinti esama padėtimi. Kiti yra nusivylę ir mano, kad 
vienas balsas mažai ką gali pakeisti. Taip pat pastebėta, kad žmonės akty-
viau dalyvauja valstybių vadovų – prezidentų – ir nacionalinių parlamen-
tų rinkimuose, nes čia sprendžiami svarbūs didžiosios politikos klausimai 
– kas artimiausiu metu valdys valstybę ir kokia kryptimi ji toliau vystysis. 
Kasdieninės politikos uždavinius sprendžiantys regioniniai ar municipaliniai 
rinkimai pritraukia mažiau rinkėjų. 
 Europos Parlamentas šiuo požiūriu nėra išimtis. Tačiau šiuo atveju, be 
bendrųjų rinkėjų aktyvumo mažėjimo priežasčių, dar turi reikšmės ir spe-
cifinės Europos rinkimų aplinkybės. Rinkėjų aktyvumą neigiamai veikia tai, 
kad rinkimų rezultatai nėra tiesiogiai susieti su galimu visos Sąjungos val-
džios ar politikos krypties pasikeitimu. Nors Europos Parlamento galios 
nuolat buvo stiprinamos, bet ir šiandien jos dar neprilygsta nacionalinių 
parlamentų galioms. Antra, šiuo atveju nėra ir bendros visos Europos pro-
blemas diskutuojančios rinkimų kampanijos – kiekvienoje šalyje rinkimai 
vyksta atskirai. Tačiau tuomet jie savo svarba visada nusileidžia nacionali-
niams rinkimams. 
 Taigi Europos Parlamento rinkimų specifika, užuot amortizavusi bendrą 
demokratinio rinkėjų aktyvumo mažėjimo tendenciją, ją dar labiau stiprina. 
Todėl ši problema dar tebelaukia savo sprendimo. 
 Žingsniu šia linkme reikėtų laikyti Lisabonos sutartyje įtvirtintą naują 
nuostatą, kad būtent Europos Parlamentas renka Europos Vadovų Tarybos 
siūlomą kandidatą į Europos Komisijos pirmininko postą. Tai reiškia, kad 
Europos Vadovų Taryba, siūlydama Parlamentui kandidatą, turi įvertinti ne 
tik valstybių narių nuomones, bet ir atsižvelgti į nuo rinkimų rezultatų pri-
klausančią politinę Europos Parlamento sudėtį.

029

029
Kodėl rinkėjų aktyvumas 
Europos Parlamento 
rinkimuose tolydžiai 
mažėja? 
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030
Kokia tipinė Europos 
Parlamento nariais 
siekiančių tapti politikų 
patirtis? 

 Pradėjęs savo veiklą tik kaip konsultacinė asamblėja, Europos Parla-
mentas tik palaipsniui įgijo lygiaverčio teisėkūros proceso dalyvio statusą. 
Tai, kad Parlamentas iš pradžių buvo mažiau reikšmingas, neišvengiamai 
paveikė ir jo darbe norinčių dalyvauti politikų nuostatas. Savaime supran-
tama, kad labiausiai patyrę, patys ambicingiausi ir kvalifikuočiausi politikai 
pirmiausia buvo orientuoti į daug svarbesnę savo šalyse vykstančią politinę 
kovą. 
 Politikams dalyvavimas Europos rinkimuose kol kas dar lieka antraeilės 
reikšmės įvykiu, nes Europos Parlamento įtakos dydis didesnį visuomeni-
nį rezonansą turinčių klausimų sprendimui kol kas nėra taip akivaizdžiai 
suvokiamas, kaip nacionalinių parlamentų atveju. Tačiau pastaraisiais me-
tais padėtis akivaizdžiai keičiasi, nes Europos Parlamentui tenka spręsti vis 
daugiau su darbo teise, aplinkosaugos standartais, rinkos reguliavimu su-
sijusių klausimų.
 Europos integracijos tyrinėtojas Desmondas Dinanas (Desmond Dinan) 
išskyrė tokias tipiškiausias dalyvaujančių Europos rinkimuose (ir galimai 
tampančių Europos Parlamento nariais) politikų kategorijas:
•  jauni pradedantys politikai, kurie dar neturi patirties vietinėje ar nacio-

nalinėje politikoje, bet apsisprendę karjerą pradėti nuo darbo Europos 
Parlamente;

•  labiau patyrę politikai, kurie nesusilaukė sėkmės nacionaliniuose rinki-
muose (laimėjimas Europos rinkimuose būtų savotiškas paguodos pri-
zas);

030
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•  jau solidžią patirtį įgiję politikai, kurie arba laikinai neužima svarbių pos-
tų (yra opozicijoje), arba apskritai nusprendė pasitraukti iš nacionalinės 
politikos. Todėl Europos Parlamente galima sutikti nemažai buvusių mi-
nistrų ar netgi valstybių vadovų.

 Tačiau išsiplėtus Europos Parlamento galioms bei didėjant Europos 
teisės aprėpčiai situacija keičiasi. Į Europos Parlamentą siekia patekti vis 
daugiau politikų bei interesų grupių (pvz., profsąjungų, žemdirbių) remiamų 
atstovų, jau tiesiogiai suinteresuotų priimamų sprendimų turiniu ir kokybe.
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031
Kas galėtų padėti kurti 
Europos Parlamento 
rinkimų intrigą?  

 Tai, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvauja vis mažiau rinkėjų, 
paskatino Europos politikus imtis papildomų priemonių ir veiksmų, kurie 
padidintų piliečių susidomėjimą. Rengiantis 2009 metų rinkimams buvo įdė-
ta daug pastangų skleisti informacijai apie Parlamento veiklą ir pasiekimus, 
kiek įmanoma juos konkretizuojant. Dviejų pagrindinių Europos politinių 
jėgų – socialistų ir dešiniųjų – atstovai, siekdami platesnės publikos dė-
mesio, ėmėsi aktyviau vieni kitus viešai kritikuoti.
Tačiau to akivaizdžiai buvo per mažai. 2009 metų rinkimuose dalyvavo tik 43 
proc. rinkėjų. 
 Vienas iš pagrindinių sunkumų, kurio nesisekė įveikti šiuose rinkimuose, 
yra tai, kad juose dominavo nacionalinės partijos, kurios negebėjo ir netgi 
nebuvo per daug suinteresuotos pristatyti visai Europai aktualių klausimų 
ar, tuo labiau, įtraukti rinkėjų į apsisprendimo dėl tokių klausimų generavi-
mą. Todėl ši problema, daugelio Europos politikų nuomone, galėtų būti iš-
spręsta tuomet, kai Europos rinkimų kampanijos savo turiniu taptų mažiau 
nacionalinės (taigi pasmerktos likti antrarūšėmis), bet labiau europinės. 
 Kad tai būtų pasiekta, svarstomos įvairios papildomos priemonės – ben-
dros europinės rinkimų apygardos įsteigimas, kandidatų į Europos Komi-
sijos pirmininką kėlimas, pirminių kandidatų rinkimų organizavimas. Bet, 
žinoma, už viso to slypi būtinybė kurti stipresnes Europos lygmens partijas, 
kurios visa tai ir galėtų daryti. 
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 Europos politinės partijos (arba sutrumpintai europartijos) – tai tokios 
politinės partijos, kurios organizuojasi ir veikia peržengdamos atskirų Euro-
pos Sąjungos valstybių sienas, taip pat ir Europos Sąjungos institucijoje (pir-
miausia, aišku, Europos Parlamente). Europos politinės partijos yra atskirų 
valstybių panašios arba analogiškos politinės orientacijos politinių partijų 
susivienijimai, o jų nariai yra ištisos atskirų valstybių politinės partijos. 
 Tačiau pastebima tendencija, kad vis daugiau europartijų nusistato gali-
mybę, kad ir fiziniai asmenys, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra ar nėra įstoję į 
atitinkamą nacionalinę partiją, galėtų tapti europartijos nariais. Šią naujovę 
priimti europartijas skatina mažėjantis rinkėjų aktyvumas, taip pat susido-
mėjimas jų veikla bei Europos Parlamento rinkimais.
 Pažymėtina, kad europartijų veikloje gali dalyvauti ir Europos Sąjungai 
nepriklausančių šalių partijos ir politikai. Tačiau, aišku, jie negali dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimuose.
 Europos Sąjunga reglamentuoja ir finansiškai remia Europos politi-
nių partijų veiklą. 2003 metų Parlamento ir Tarybos reglamente ((EB) Nr. 
2004/2003) nustatyti tokie Europos politinės partijos kriterijai, tarp kurių yra 
įpareigojimas gerbti pagrindinius Europos Sąjungos demokratinius princi-
pus, dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose įtraukiant narius bent iš ke-
tvirtadalio Europos Sąjungos valstybių arba paskutiniuose rinkimuose būti 
surinkus ne mažiau kaip 3 proc. balsų.
 Pagal savo veiklos pobūdį Europos politinės partijos, žinoma, gerokai 
skiriasi nuo tradicinių valstybėse veikiančių politinių partijų. Pagrindinė jų 
veikla apsiriboja giminingų partijų tarppartinių ryšių stiprinimu, dalyvavimu 
rinkimuose į Europos Parlamentą ir galiausiai politinės grupės sukūrimu ir 
jos darbu Parlamente.

032

032
Kas yra Europos politinės 
partijos? 
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033
Kokios europartijos šiuo 
metu veikia ir rengiasi 
dalyvauti rinkimuose?

 2012 metais veikė ir 2014 metų rinkimuose ketino dalyvauti 12 oficialiai 
Europos Sąjungos pripažintų Europos politinių partijų. Tarp jų kaip įtakin-
giausios paminėtinos keturios – Europos liaudies partija, Europos socia-
listų partija, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą ir Europos žaliųjų 
partija. Kitos – Europos konservatorių ir reformuotojų aljansas, Europos 
kairiųjų partija, Judėjimas už laisvių ir demokratijos Europą, Europos de-
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mokratinė partija, Europos laisvasis aljansas, Europos aljansas už laisvę, 
Europos nacionalinių judėjimų aljansas, Europos Sąjungos demokratai – 
Aljansas už Europos demokratiją ir Europos krikščionių demokratų judėji-
mas – yra mažiau įtakingos, tačiau irgi tikisi sėkmės ateinančiuose Europos 
Parlamento rinkimuose. 
 Europartijos kol kas skiriasi nuo įprastinių, valstybėse veikiančių parti-
jų, nes jos dar nesiekė tiesiogiai dalyvauti atskirose šalyse vykstančiuose 
Europos Parlamento rinkimuose. Paprastai juose dalyvauja kolektyviniai 
vienos ar kitos europartijos nariai – nacionalinės partijos. Pavyzdžiui, Lie-
tuvoje Europos socialistų partija rinkimuose dalyvauja per Lietuvos social-
demokratų partiją, Europos liaudies partija – per Tėvynės sąjungą, ir t. t. 
Tačiau padėtis keičiasi. 2009 metais airių politiko Deklano Ganlio (Declan 
Ganley) įsteigta europartija Libertas pirmoji pabandė tiesiogiai dalyvauti Eu-
ropos Parlamento rinkimuose iš karto keliose valstybėse. Bandymas buvo 
nesėkmingas – partija jau iširo – tačiau tam tikrą pagyvėjimą į rinkimus jis 
akivaizdžiai įnešė.
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034
Kokia rinkimų 
euroapygardos pasiūlymo 
esmė?

 Šią iniciatyvą 2011 metais iškėlė Europos Parlamento narys iš Jungtinės 
Karalystės liberalas demokratas Endriu Dafas (Andrew Duff). Jo su bendra-
minčiais iškelto pasiūlymo esmė – sukurti specialią rinkimų euroapygardą, 
kurioje varžytųsi vien europartijos.
 Pagal šį pasiūlymą euroapygardoje būtų renkami 25 Parlamento nariai, o 
dėl šių mandatų varžytųsi tik europartijos. Tuomet rinkėjai turėtų du balsus. 
Vieną iš jų galėtų panaudoti įprastuose Europos Parlamento narių rinki-
muose savo šalyje, o kitą – euroapygardoje, balsuodami už kurį nors eu-
ropartijos sudarytą sąrašą. Atitinkamai Parlamento narių skaičius padidėtų 
iki 776 – prie 751 nario, renkamo valstybėse, prisidėtų 25 nariai, išrinkti 
euroapygardoje. 
 Šis pasiūlymas, jeigu būtų įgyvendintas, tikrai, ko gero, galėtų padidin-
ti žiniasklaidos susidomėjimą rinkimais, rinkėjų aktyvumą, labiau sutelkti 
europartijas ir, svarbiausia, į nacionalines savo turiniu rinkimų kampanijas 
leistų įnešti svaresnį europinį matmenį. Tačiau tai tik pasiūlymas, kuriam 
netrūksta oponentų, taigi jį kol kas parėmė tik Europos Parlamento Kons-
titucinių reikalų komitetas. Tačiau sprendimui įgyvendinti reikia viso Parla-
mento bei visų valstybių sutikimo.
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4 skyrius

Europos Parlamento 
nariai

 Pirmasis 1979 metais tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas turėjo 410 
narių. Tačiau vėliau jų skaičius nuolat didėjo. Pagrindinė priežastis – nuola-
tinė Europos Sąjungos plėtra, dėl kurios Parlamentas nuolat pasipildydavo 
naujose šalyse išrinktais nariais. 1981 metais, įstojus Graikijai, Parlamento 
narių skaičius padidėjo iki 434, 1986 m., įstojus Ispanijai ir Portugalijai, – iki 
518, 1995 m., įstojus Austrijai, Švedijai ir Suomijai, – iki 626. Po 2004 m. plė-
tros, kada buvo priimta 10 naujų valstybių, Europos Parlamentas išaugo iki 
732 narių, o 2007 metais, įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, – iki 785. Tai buvo 
pats didžiausias Parlamento skaičius per visą jo istoriją. Tačiau tai buvo lai-
kinas sprendimas, kuris galiojo iki 2009 metų rinkimų.
 2009 metų rinkimai turėjo jau vykti pagal naują Sutartį dėl Konstitucijos 
Europai, kuri numatė, kad Parlamento dydis jau nepriklausomai nuo vals-
tybių skaičiaus neviršys 751 nario. Tačiau Sutarčiai dėl Konstitucijos neįsi-
galiojus ir prisilaikant ankstesnių teisės aktų 2009 metais buvo išrinkti tik 
736 nariai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Parlamento narių skaičius iki 2014 
metų rinkimų laikinai buvo padidintas iki 754. 2013 m. liepos 1 d. Europos 
Sąjungos nare tapusi Kroatija išrinko 12 Europos Parlamento narių. Tad iš 
viso Europos Parlamente iki 2014 metų rinkimų dirbs 766 nariai. 
 Tačiau nuo 2014 metų galutinis Parlamento narių skaičius turėtų būti 
toks, kokį numato Europos Sąjungos sutarties 14(1) straipsnis: “jų skaičius 
neviršija septynių šimtų penkiasdešimties, neįskaitant pirmininko”, t. y. 751.
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036
Kiek Europos Parlamento 
narių renkama kiekvienoje 
Europos Sąjungos 
valstybėje?

 Principą, kiek Europos Parlamento narių renka kiekviena valstybė narė, 
nustato Europos Sąjungos sutartis (14(2) straipsnis): “Piliečiams mažėjančia 
tvarka atstovaujama proporcingai mažinant narių skaičių iki minimalios še-
šių narių iš kiekvienos valstybės ribos. Nei vienai valstybei narei neskiriama 
daugiau kaip devyniasdešimt šešios vietos.” Kiek konkrečiai kiekvienuose 
rinkimuose kiekvienoje šalyje bus renkama parlamentarų vadovaudamasi 
Europos Parlamento iniciatyva sprendžia Europos Vadovų Taryba.
 Nuo 2013 m. liepos 1 d. 2009—2014 metų kadencijos Europos Parlamentą 
sudarė 766 nariai, kurie buvo išrinkti 28 valstybėse (žr. lentelę). 2014 metais 
išrinktame Europos Parlamente bus 751 narys:
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VALSTYBĖ 2009–2014 2014–2019

Vokietija 99 96
Prancūzija 74 74
Jungtinė Karalystė 73 73
italija 73 73
ispanija 54 54
Lenkija 51 51
rumunija 33 32
Nyderlandai 26 26
Graikija 22 21
Belgija 22 21
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Portugalija 22 21
Čekija 22 21
Vengrija 22 21
švedija 20 20
Austrija 19 18
Bulgarija 18 17
Danija 13 13
Slovakija 13 13
Suomija 13 13
Airija 12 11
Kroatija 12 11
Lietuva 12 11
Slovėnija 8 8
Latvija 9 8
Estija 6 6
kipras 6 6
Liuksemburgas 6 6
Malta 6 6

Iš viso 766 751

VALSTYBĖ 2009–2014 2014–2019
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037
Kokiam skaičiui Europos 
Sąjungos piliečių 
atstovauja vienas Europos 
Parlamento narys?

 Bendras Europos Parlamento narių skaičiaus santykis su Europos Są-
jungos piliečių skaičiumi išlieka gana stabilus ir daugiau ar mažiau atitinka 
“kubinės šaknies” taisyklę, kada asamblėjos dydis nustatomas ištraukiant 
kubinę šaknį iš gyventojų skaičiaus. Tuomet vienas Europos Parlamento na-
rys atstovauja apie 600 tūkst. piliečių. 
 Tačiau dėl skirtingo valstybių dydžio ir skirtingo kiekvienoje iš jų renka-
mų parlamentarų skaičiaus atskirose valstybėse šis santykis gerokai skiria-
si. Kraštutinis atvejis – 2010 metais vienas Vokietijoje išrinktas Parlamento 
narys atstovavo 860 tūkst. gyventojų, o Maltoje – tik 66 tūkst. Taip nutinka, 
kadangi nustatant, kiek Europos Parlamento narių turi būti renkama kie-
kvienoje valstybėje, vadovaujamasi mažėjančio proporcingumo principu. 
Tai reiškia, kad didesnėse šalyse renkama santykinai mažiau parlamentarų 
negu mažesnėse. Šį mažesnėms valstybėms palankesnį santykį kompen-
suoja tai, kad didžiosios vis tiek turi daug daugiau atstovų negu mažosios 
(pvz., 2010 metais Vokietija – 99, o Malta – tik 6). 
 Formaliai žvelgiant ši situacija nėra pati geriausia Parlamento narių ly-
gybės ir jų teisės kalbėti rinkėjų vardu požiūriu. Tačiau tai politinis kom-
promisas, kuris padeda užtikrinti, kad ir mažesnėse šalyse besireiškianti 
nuomonių įvairovė būtų deramai atspindėta. 
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 Nuo pirmųjų Europos Parlamento rinkimų 1979 m. iki pat 2009-ųjų vyrų ir 
moterų skaičiaus santykis nuolat kito moterų naudai. Oficiali Europos Par-
lamento interneto svetainė pateikia tokią statistiką:

 Lyginant Europos Parlamento narių lyčių proporcijas pagal atskiras vals-
tybes įdomu pažymėti, kad tarp jų išlieka gana didelių skirtumų. Santykinai 
daugiau moterų į Europos Parlamentą 2009—2014 metų kadencijos Parla-
mente buvo išrinkta Šiaurės šalyse – Suomijoje (62%) ir Švedijoje (56%). 
Mažiausiai moterų minėtos kadencijos Parlamente moterų buvo iš Italijos 
(22%), Lenkijos (22%), Čekijos (18%).

038

PARLAMENTO 
KADENCIJA

MOTERYS 
(%) 

VYRAI 
(%) 

1979–1984 16 84
1984–1989 18 82
1989–1994 19 81
1994–1999 26 74
1999–2004 30 70
2004–2009 31 69

2009–2014 35 65
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039
Kokios Europos 
Parlamento nario 
pareigos?

 Europos Parlamento narys yra politikas, laimėjęs rinkimus į jį. Visateisiu 
Parlamento nariu jis tampa valstybės, kurioje buvo išrinktas, kompetentin-
gos valdžios institucijos (dažniausiai Vyriausiosios rinkimų komisijos) pra-
nešimo Europos Parlamentui pagrindu. Priesaika Europos Parlamento na-
riams nėra numatyta, o pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 2 straipsnį 
nariai, vykdydami savo įgaliojimus, veikia nepriklausomai, negali būti varžo-
mi jokių nurodymų ir negali gauti jokio įpareigojančio mandato. Taigi Euro-
pos Parlamento nariai turi galimybę visiškai laisvai veikti vadovaudamiesi tik 
savo įsitikinimais ir sąžine. 
 Formaliai žvelgiant kiekvienas iš jų turi teisę:
• pateikti siūlymą dėl Parlamento rezoliucijų,
•  užduoti klausimą Tarybos, Komisijos atstovams, Parlamento vadovybei, 
• siūlyti komitetuose svarstomų teisės aktų projektų pakeitimus,
• paaiškinti savo balsavimo motyvus,
• siūlyti keisti darbotvarkės klausimų eilės tvarką,
• reikalauti išbraukti klausimą iš darbotvarkės.
 Tačiau nederėtų pamiršti, kad Europos Parlamentas yra kolektyvinio dar-
bo institucija, todėl ką nors pasiekti atskiras Parlamento narys gali tik veik-
damas drauge su kitais kolegomis. Todėl efektyviausiai atlikti savo pareigas 
Europos Parlamento narys gali tik būdamas įsitraukęs į kolektyvinį darbą 
politinėse grupėse, komitetuose, delegacijose ir juose aktyviai siekdamas 
užsibrėžtų tikslų.
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 Nuo 2009 metų visi be išimties Europos Parlamento nariais išrinkti poli-
tikai negali tuo pat metu būti ir savo šalies parlamento nariai. Iki tol tai buvo 
toleruojama ir praktikuojama. Ši “dvigubo mandato” galimybė išliko dar nuo 
tų laikų, kai Europos Parlamentas nebuvo renkamas tiesiogiai ir jį sudarė 
nacionalinių parlamentų delegacijos. Nuo pat 1979 metų pradėjus tiesiogiai 
rinkti Parlamentą dvigubo mandato galimybę buvo siūloma panaikinti. Prie-
žastis paprasta – politikas, dirbdamas dviejuose parlamentuose, dėl laiko 
stokos negali tinkamai atlikti savo pareigų. 
 Tačiau argumentai “prieš” irgi buvo pakankamai svarūs: dvigubas man-
datas užtikrina geresnį Europos ir nacionalinių parlamentų ryšį ir tarpusavio 
supratimą. Buvo netgi radikalių siūlymų, kad bent trečdalis ar netgi visi Eu-
ropos Parlamento nariai turėtų “dvigubą mandatą”.
 Galiausiai buvo paliktas kompromisinis variantas, kad atskiri Europos 
Parlamento nariai gali tuo pat metu būti ir valstybės parlamento nariai. Ta-
čiau augant Europos Parlamento galioms, sudėtingėjant ir įvairėjant darbo-
tvarkei bei stokojant laiko galiausiai 2002 metais buvo nutarta, kad “dvigubo 
mandato” praktikos bus palaipsniui atsisakyta. 2004—2009 metų kadencijos 
Parlamente dar buvo keletas narių iš Jungtinės Karalystės ir Airijos, kurie 
dar buvo ir savo šalių parlamentų nariai. Tačiau nuo 2009 metų ši praktika 
galutinai išgyvendinta. 
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041
Kaip atrodo tipinė 
Europos Parlamento 
nario metinė 
darbotvarkė?

 Europos Parlamento narių darbotvarkė yra ne tik įtempta, bet ir labai 
įvairi. Per metus kiekvieną mėnesį, išskyrus rugpjūtį, vienai savaitei (tiksliau 
keturioms dienoms) Parlamentas renkasi į 12 plenarinių sesijų Strasbūre. 
Be to, šešios papildomos dviejų dienų trukmės plenarinės sesijos vyksta 
Briuselyje. Briuselyje taip pat renkasi Parlamento komitetai, politinės gru-
pės, vyksta kiti susitikimai.
 Be šių pagrindinių darbų, Europos Parlamento nariai paprastai įeina į 
įvairių delegacijų sudėtį ir dalyvauja jų rengiamuose susitikimuose, jungti-
nėse parlamentinėse asamblėjose, rinkimų stebėjimo misijose už Europos 
Sąjungos ribų.
 Be to, kiekvienam Parlamento nariui reikia palaikyti glaudžius ryšius su 
savo rinkėjais ir rėmėjais šalyse, kur jie buvo išrinkti. Paprastai dauguma 
narių išvyksta į savo rinkimų apygardas kiekvienos savaitės ketvirtadienio 
vakare ir dalyvauja susitikimuose su rinkėjais, vietinėmis organizacijomis 
penktadieniais, o dažnai ir savaitgaliais. Keturios laisvos savaitės vasarą ir 
dvi savaitės per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes irgi neretai naudojamos 
susitikimams.
 Savotišku Europos Parlamento darbo simboliu yra tapęs kalendorius, 
kuriame įvairios savaitės ir dienos pažymėtos skirtingomis spalvomis. Štai 
2013 metų kalendorius. 
 Kalendorius patvirtinamas ir viešai skelbiamas likus pusmečiui iki kitų 
metų pradžios. Raudonai Parlamento kalendoriuje pažymėtos dienos – ple-
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narinių posėdžių, kurių dauguma vyksta Strasbūre arba, rečiau, Briuselyje, 
metas. Rožinė – teisės aktų projektų svarstymai komitetuose. Komitetai 
paprastai posėdžiauja Briuselyje, kartą ar dukart per mėnesį. Mėlynai žymi-
mos savaitės, skirtos frakcijų posėdžiams. Galiausiai egzistuoja vadinamo-
sios turkio spalvos (žydrai žalsvos) savaitės, reikalingos išorinei Parlamento 
veiklai. Šis laikotarpis skirtas susitikimams su žmonėmis rinkimų apygar-
dose bei dvišalių santykių su už Sąjungos ribų esančių valstybių parlamen-
tais palaikymui.
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042
Kokias teises valstybių 
parlamentuose turi 
Europos Parlamento 
nariai?

 Ypatingų teisių Europos Parlamento nariai savo šalių nacionaliniuose 
parlamentuose paprastai neturi, tačiau poreikis palaikyti kontaktus ir ben-
dradarbiauti vis dėlto susiklosto, nes nemažą dalį kompetencijų Europos 
Sąjungos ir valstybių narių institucijos dalijasi tarpusavyje. 
 Iki 1979 metų, kol Europos Parlamentas buvo sudarytas iš nacionalinių 
parlamentų narių delegacijų, šios problemos nebuvo. Tačiau tiesioginių Eu-
ropos Parlamento rinkimų įvedimas ir laipsniškas galimybės turėti “dvigu-
bą mandatą”, t. y. tuo pat metu būti ir Europos, ir nacionalinio parlamento 
nariu, eliminavimas šiuos natūralius Europos ir nacionalinių parlamentų 
ryšius gerokai sumenkino, bet galutinai jų nenutraukė.
 Pagrindinis Europos Parlamento narių kontakto su savo nacionaliniais 
parlamentais darbe kanalas yra galimybė dalyvauti ir pasisakyti (be balsavi-
mo teisės) nacionalinių parlamentų Europos reikalų ir kituose komitetuose. 
Štai ir Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 27 skirsnio “Europos Sąjungos 
reikalų svarstymas ir sprendimas” 18021 straipsnis numato, kad “Lietuvos 
Respublikoje išrinkti Europos Parlamento nariai turi teisę dalyvauti visų Sei-
mo komitetų ir komisijų posėdžiuose patariamojo balso teise, žodžiu ir raštu 
pateikti pastabas bei pasiūlymus.”
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 Europos Parlamento nario darbo atlyginimas yra mokamas iš Parlamen-
to biudžeto ir sudaro šiek tiek daugiau negu 7 tūkst. eurų per mėnesį. Šios 
pajamos yra apmokestinamos, todėl po mokesčių lieka apie 6 tūkst. eurų. 
 Europos Parlamento nariai, be atlyginimo, dar gauna papildomas išmo-
kas parlamentinio darbo sąnaudoms padengti. Tai dienpinigiai– 298 eu-
rai dienai – kad padengtų dalyvavimo plenariniuose posėdžiuose išlaidas 
(maistui, nakvynei). Tik tuo atveju, jeigu parlamentaras praleidžia daugiau 
negu pusę posėdyje vykstančių balsavimų, atitinkamai perpus mažinami ir 
dienpinigiai. Taip pat yra padengiamos ir parlamentarų kelionių išlaidos pa-
gal pateiktus kelionių dokumentus. Kiekvienas parlamentaras taip pat kas 
mėnesį gauna papildomą apie 4 tūkst. eurų išmoką biuro išlaikymui ir ry-
šiams.
 Ši Europos Parlamento narių atlyginimų ir išmokų sistema veikia nuo 
2009 metų. Iki tol atlyginimus parlamentarams mokėjo valstybės narės, ir 
kiekviena jų pati galėjo nustatyti išmokų dydį. Įprastinė praktika buvo mokėti 
tiek pat, kiek gauna ir nacionalinių parlamentų nariai. Tai, be abejo, lėmė ir 
gana didelius gaunamų atlyginimų skirtumus. Suvienodinus atlyginimą ir 
pradėjus jį mokėti iš Parlamento biudžeto kai kurių parlamentarų padėtis 
pagerėjo, bet kai kuriems atlyginimai sumažėjo, palyginti su ankstesnėmis 
kadencijomis. 
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 Parlamento narių darbo tempas yra gana didelis, o atliekami darbai 
gana įvairūs. Parlamentarai nuolat keliauja tarp Strasbūro, Briuselio ir savo 
šalies – dalyvauja plenariniuose, komitetų, frakcijų ir kituose posėdžiuose. 
Taip pat susitinkama su lobistais, rėmėjais ir rinkėjais, rengiama daug pra-
nešimų, pasisakymų, teisės aktų projektų pataisų pasiūlymų. Visoje šioje 
įvairialypėje veikloje Parlamento nariams ir talkina padėjėjai, kuriuos, ne-
viršijant nustatyto biudžeto, galima samdyti. 
 Tam skirto biudžeto dydis yra maždaug 19 tūkst. eurų kas mėnesį. Šių 
pinigų Parlamento narys tiesiogiai negauna, nes jo parinktus padėjėjus 
įdarbina Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas. Antra vertus, Par-
lamento nariai gali patys nuspręsti, kiek ir kokių padėjėjų jie norėtų. Jie 
gali samdyti mažiau, bet visą darbo dieną, arba daugiau, bet ne visą darbo 
dieną dirbančių padėjėjų. Įprastinė (bet ne visuotinė) praktika yra tokia, kad 
Parlamento nariai turi vieną arba du visą darbo dieną dirbančius padėjėjus 
Parlamento būstinėje Briuselyje arba Strasbūre (vadinamieji “akredituotieji 
padėjėjai”) bei du arba tris jų rinkimų apygardose tose šalyse, kur jie buvo 
išrinkti (vadinamieji “vietiniai padėjėjai”). Akredituotieji padėjėjai turi Euro-
pos Parlamento tarnautojo statusą ir gauna atitinkamo lygio atlyginimą. Vie-
tiniams padėjėjams mokama pagal jų buvimo šalies standartus. Atlyginimą 
moka Europos Parlamento įgaliotos agentūros. 
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5 skyrius

Europos Parlamento 
vidinė organizacija
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 Europos Parlamentas visą savo vidaus 
tvarką ir kasdienį darbą organizuoja savaran-
kiškai, nepriklausomai nuo kitų Europos Są-
jungos institucijų. Kaip numatyta Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (232 straipsnis) jis 
savo narių balsų dauguma priima savo Darbo 
tvarkos taisykles, kuriomis po to ir vadovauja-
si. Šiame dokumente pateikiamos visos nuos-
tatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento 
organizaciją ir veiklą. 
 Darbo tvarkos taisyklės yra gana išsamus 
265 puslapių apimties dokumentas, kuriame 
yra 13 antraštinių dalių, 216 straipsnių ir 21 prie-
das. Jame nuodugniai aprašytos Parlamento 
narių teisės ir pareigos, valdymo organai, frak-
cijos, teisėkūros, biudžeto ir kitos procedūros, 
Parlamento santykiai su kitomis Europos Są-
jungos institucijomis ir organais, ryšiai su naci-
onaliniais parlamentais, sesijų vedimo tvarka, 
kvorumas ir balsavimo tvarka, komitetai ir de-
legacijos ir kt. 
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 Europos Parlamentą sudaro jo nariai, išrinkti 28-iose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse. Parlamento nariai yra susiskirstę į:
• politines grupes (frakcijas),
• komitetus,
• delegacijas,
• jungtines grupes (intergrupes).
 Europos Parlamentui vadovauja vadovybė, kurią sudaro pirmininkas ir 
politiniai organai:
•  Frakcijų pirmininkų sueiga (sudaro Parlamento pirmininkas ir politinių 

grupių pirmininkai),
•  Biuras (sudaro Parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 

kvestoriai.)
 Europos Parlamentą aptarnauja Generalinis sekretoriatas, kurį sudaro 
viešo konkurso būdu parenkami darbuotojai. 
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 Europos Parlamento pirmininkas yra renkamas pusei Parlamento ka-
dencijos, t. y. dviem su puse metų. Po to pirmininkas yra renkamas iš naujo. 
Buvusio pirmininko kandidatūra irgi gali būti keliama. 
  Pirmininko kandidatūrą gali siūlyti tiktai politinė grupė (frakcija) arba 
ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Parlamento narys, kuris 
laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas (paprastai kadenciją baigian-
tis pirmininkas), pristato kandidatūras ir pradeda balsavimą. Parlamento 
pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatas turi surinkti absoliučią 
balsų daugumą. Jeigu tokios daugumos nepavyksta surinkti, balsuojama iš 
naujo. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios 
balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų 
trečiojo balsavimo metu daugiausia balsų surinkusių narių; balsams pasi-
dalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas. Pirmi-
ninkas gali būti išrinktas ir be balsavimo, jeigu siūlomas tik vienas kandida-
tas, o dalyvaujantieji posėdyje pritaria tam balsu.
 Paprastai Europos Parlamento pirmininko rinkimai nesukelia didelių ne-
sklandumų, nes kandidatūros keliamos iš anksto suderinus politinių grupių 
(frakcijų) pozicijas. Susiklostė netgi savotiškas neformalus susitarimas, kad 
per penkerių metų Parlamento kadenciją pirmininko poste pabūtų ir deši-
niųjų, ir kairiųjų partijų atstovai. Štai ir 2009—2014 m. Parlamente pirmus 
dvejus su puse metų pirmininkavo Europos liaudies partijos iškeltas lenkų 
politikas Ježis Buzekas (Jerzy Buzek), o antrus dvejus su puse metų – vo-
kiečių socialdemokratas Martinas Šulcas (Martin Schulz). 
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048

 Pirmininkas prižiūri, kad būtų laikomasi 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių, 
ir tarpininkaudamas užtikrina sklandžią šios 
institucijos ir jos padalinių veiklą. Pirmininkas 
taip pat atstovauja Parlamentui santykiuose 
su kitomis Europos Sąjungos institucijomis 
bei palaiko visus išorės ryšius su trečiųjų šalių 
parlamentais. Parlamentui nutarus jis gali viso 
Parlamento vardu pareikšti nuomonę visais 
svarbiais tarptautiniais klausimais, taip pat 
teikti rekomendacijas, kaip stiprinti Europos 
Sąjungą. Ypatinga proga tai daryti yra Europos 
Parlamento pirmininkui suteikta galimybė kie-
kvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo pra-
džioje išsakyti Parlamento nuomonę ir poziciją 
į darbotvarkę įtrauktomis temomis ir klausi-
mais. 
 Pagaliau Europos Parlamento pirmininkas 
yra ypač svarbus asmuo ir teisiniu požiūriu, nes 
jis kartu su Tarybos pirmininku iškilmingai pa-
sirašo teisės aktus, priimtus pagal įprastą tei-
sėkūros procedūrą. Lygiai taip pat priėmus Eu-
ropos Sąjungos biudžetą, jį savo parašu irgi turi 
patvirtinti Europos Parlamento pirmininkas. 

048
Kokios Europos 
Parlamento pirmininko 
pareigos?
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 Europos Parlamento kvestoriai yra penki renkami Parlamento Biuro 
nariai, įgalioti spręsti tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius adminis-
tracinius ir finansinius klausimus. Pavyzdžiui, jie rūpinasi numatytų išmokų 
Parlamento nariams administravimu, Parlamento narių finansinių interesų 
registravimu, Parlamento patalpų naudojimo planavimu, transporto pas-
laugų Parlamento nariams organizavimu, medicinos paslaugų Parlamen-
to nariams organizavimu, Parlamento narių biurų aprūpinimu, Parlamento 
apsauga, lankytojų priėmimo tvarka ir daugeliu kitų praktinių reikalų. 
 Paprastai kvestoriais renkami labiau patyrę Europos Parlamento nariai, 
gerai išmanantys parlamentarų poreikius bei su jų tenkinimu susijusias 
problemas.  

049

049
Kas yra Europos 
Parlamento kvestoriai 
ir kokias funkcijas jie 
atlieka?
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050
Kaip sudaromos 
ir veikia Europos 
Parlamento frakcijos?

 Nors Europos Parlamento nariai renkami atskirose Europos Sąjungos 
valstybėse ir rinkimų kampanija vyksta nacionaliniu mastu, tačiau išrinktieji 
nariai tolesniam darbui Parlamente jungiasi ne į nacionalines, bet į politines 

050
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grupes pagal politines pažiūras. Kadangi valstybių pagrindinės giminingos 
politinės jėgos (socialdemokratai, konservatoriai, krikščionys demokratai, 
liberalai, žalieji ir kiti) ir taip tarpusavyje gana glaudžiai bendradarbiauja ir 
yra įsteigusios vadinamąsias europartijas, tai į Europos Parlamentą patekę 
jų atstovai nesunkiai susiburia į atitinkamas politines grupes. Frakcijos or-
ganizuoja savo veiklą išsirinkusios pirmininką (kai kurioms frakcijoms vado-
vauja du pirmininkai), kiekviena jų turi biurą ir sekretoriatą.
 Politinės grupės yra centrinis Europos Parlamento struktūros elemen-
tas. Būtent grupių sutarimo pagrindu sudaromos koalicijos remti vienam ar 
kitam teisėkūros projektui ar politinei iniciatyvai, sprendžiama, kaip bus bal-
suojama, nustatoma Parlamento darbotvarkė, renkama Parlamento vado-
vybė, parenkami pagrindiniai pranešėjai. Politinės frakcijos gauna finansinę 
paramą savo veiklai organizuoti, joms talkina specialiai samdomi patarėjai 
ir padėjėjai. Todėl dauguma Europos Parlamento narių priklauso vienai ar 
kitai politinei grupei. 
 Europos Parlamento frakcijų steigimo tvarką apibrėžia Europos Par-
lamento darbo tvarkos taisyklės. Jose nustatyta, kad frakcija sudaroma iš 
Parlamento narių, išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių 
narių (t. y. šiuo metu ne mažiau kaip 7). Frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip 
25 Parlamento narių. Jeigu kartą įsteigus frakciją jos narių skaičius po to 
sumažėja, tai frakcija gali tęsti savo veiklą, jeigu ją ir toliau sudaro nariai, 
išrinkti ne mažiau kaip viename penktadalyje valstybių narių (šiuo metu ne 
mažiau kaip 5) ir frakcija jau veikia ilgiau nei metus. 
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051
Kokios frakcijos veikia 
dabartiniame Europos 
Parlamente?

 2009−2014 metų kadencijos 754 Europos Parlamento nariai buvo pasida-
liję į 7 frakcijas, kuriose atsispindi visos ideologinės srovės:

051

GuE/nGL 
34

S&D
188

Verts/ALE
58

ALDE
85

EPP
268

ECr
55

EFD
35

ni
28

•  Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija. Tai didžiausia 
Parlamento frakcija, kurią sudaro 268 (22,31%) nariai iš visų valstybių, 
išskyrus Jungtinę Karalystę. Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Vokie-
tijos krikščionys demokratai (42 nariai). 
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•  Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija. 
Tai antra pagal dydį frakcija (188 nariai, 15,65%). Ši frakcija nuo 1979 iki 
1999 metų buvo didžiausia Parlamento frakcija. Nors paskutiniuose rin-
kimuose ji liko antroje vietoje, tačiau joje dalyvauja nariai iš visų be išim-
ties valstybių. Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Vokietijos ir Ispanijos 
socialistai (po 23 narius).

•  Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija – 85 nariai iš 19 vals-
tybių (7,08%). Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Vokietijos ir Jungtinės 
Karalystės liberalai (po 12 narių).

•  Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas – 58 nariai iš 15 valstybių 
(4,83%). Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Prancūzijos žalieji (16 na-
rių).

•  Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija – 55 nariai iš 10 valstybių 
(4,58%). Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Jungtinės Karalystės kon-
servatoriai (27 nariai).

•  Laisvos ir demokratiškos Europos frakcija – 35 nariai iš 12 valstybių 
(2,91%). Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro Italijos ir Jungtinės Karalys-
tės euroskeptikai (po 10 narių).

•  Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
– 34 nariai iš 13 valstybių (2,83%). Didžiausią šios frakcijos dalį sudaro 
Vokietijos kairieji (8 nariai).

•  28 Europos Parlamento nariai, nepriklausantys jokiai frakcijai (2,33%).
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052
Kas yra Europos 
Parlamento „didžioji 
koalicija“?

 “Didžioji koalicija” – tai dviejų pagrindinių Europos Parlamento frakcijų 
– centro kairiųjų socialdemokratų ir centro dešiniųjų Europos liaudies par-
tijos (krikščionių demokratų) bendradarbiavimo tradicija. Šios dvi frakcijos 
nuo pat pirmųjų rinkimų visada buvo dvi didžiausios Europos Parlamento 
frakcijos. Iki 1999 metų didžiausia frakcija buvo socialdemokratai, o vėliau 
daugumą tris kartus iš eilės laimėjo dešinieji.
 Viena vertus, šių dviejų politinių grupių nuostatos, panašiai kaip ir nacio-
naliniuose parlamentuose, yra gana skirtingos ir besivaržančios. Jos nevie-
nodai žiūri į tolesnę bendros rinkos plėtros perspektyvą, socialinę politiką. 
Dešinieji pasisako už mažesnį, o kairieji – už didesnį ekonominių procesų 
reguliavimą teisinėmis ir politinėmis priemonėmis. 
 Antra vertus, turint omenyje, kad čia nėra formuojama vykdomoji val-
džia, ideologinė ir politinė didžiųjų frakcijų konfrontacija nėra tokia aštri, 
kaip nacionaliniuose parlamentuose. Yra nemažai dalykų, dėl kurių sutaria 
abi didžiosios frakcijos. Abi yra nuoseklios tolesnės integracijos šalininkės 
ir abi yra linkusios bendradarbiauti tarpusavyje, ieškoti kompromisų ir taip 
išnaudoti kiekybinę persvarą kitų frakcijų atžvilgiu. 
 Tai rodo ir nuo 1989 m. veikiantis didžiųjų frakcijų susitarimas Parlamen-
to pirmininku dvejų su puse metų kadencijai paeiliui rinkti vienos arba kitos 
frakcijos atstovą. Ši nuostata buvo pažeista tik 2004−2009 metų kadencijos 
Parlamente, kuomet dešinieji, užuot palaikę socialistų kandidatą, parėmė 
liberalų atstovą. Tačiau 2009−2014 metų Parlamente prie šios tradicijos vėl 
buvo sugrįžta.

052
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 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės nustato, kad Parlamento 
narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai. Tačiau Parlamento 
nariai neturi prievolės būtinai jungtis į kurią nors frakciją. Jeigu Parlamento 
nariai apsisprendžia į jokią frakciją nesijungti, tai jie tokią galimybę turi. Jie 
tampa nepriklausomais Parlamento nariais. Nepriklausomi nariai turi savo 
sekretoriatą, kuris teikia jiems reikalingą administracinę paramą, kurios jie 
negauna nepriklausydami jokiai frakcijai ir negalėdami remtis frakcijos se-
kretoriatu. 
 Paprastai nepriklausomais nariais tampa rinkimus laimėję smulkesnių 
partijų atstovai, pavieniai asmenys, kurie nelinkę tapatinti savęs su jokia po-
litine ideologija, arba politikai, kurie tiesiog nori išsaugoti manevro laisvę ir 
nenori suvaržyti savęs jokia partine priklausomybe. 
 Tačiau, turint omenyje, kad politika – tai veiklos sritis, kur svarbus yra 
būtent kolektyvinis veikimas, apsisprendimas nesijungti į jokią frakciją būtų 
išankstinis politiko susitaikymas su daug menkesnėmis veikimo galimybė-
mis, palyginti su tomis, kurias jis galėtų turėti priklausydamas kuriai nors 
frakcijai. Todėl nenuostabu, kad nepriklausomais nariais tampa tik nedidelis 
Europos Parlamento narių skaičius. Štai 2013 metais Europos Parlamente 
buvo 28 nepriklausomi nariai iš 10 valstybių – tai sudarė 2,33% viso Parla-
mento narių skaičiaus. Daugiausia nepriklausomų narių (po 5) buvo iš Jung-
tinės Karalystės, Austrijos ir Nyderlandų.

053

053
Ar būtinai kiekvienas 
Europos Parlamento narys 
turi priklausyti kuriai nors 
frakcijai?
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054
Kokie komitetai sudaromi 
Europos Parlamente?

054

 Išrinkus Parlamentą jo nariai susiskirsto į komitetus, kuriuose ir vyks-
ta pagrindinis parlamentinis darbas. Yra sudaromi dviejų tipų komitetai – 
nuolatiniai ir laikinieji. 
 Svarbiausi yra nuolatiniai komitetai, kurių 2009—2014 m. Parlamente buvo 
dvidešimt. Kiekvienas iš jų specializuojasi atskirose teisėkūros ir kitose par-
lamentinės veiklos srityse (užsienio reikalai, biudžetas, ekonominė ir pinigų 
sąjunga, transportas ir turizmas, žemės ūkis, konstituciniai reikalai ir t. t.). 
Komitetą sudaro nuo 24 iki 76 narių, jis turi pirmininką, biurą ir sekretoriatą. 
Jų politinė sudėtis atspindi politinę Europos Parlamento sudėtį. 
 Šie komitetai veikia nuolat per visą Parlamento kadenciją. Posėdžiau-
jama vieną arba du kartus per mėnesį Briuselyje, o diskusijos yra viešos. 
Parlamento nariai komitetuose rengia, teikia pakeitimus, balsuoja dėl teisės 
aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva parengtų pranešimų. Jie nagrinėja Komi-
sijos ir Tarybos pasiūlymus ir prireikus rengia pranešimus, kurie teikiami 
plenarinėje sesijoje.
 Be nuolatinių komitetų, Europos Parlamentas taip gali sudaryti laikinus 
specifines problemas nagrinėjančius specialiuosius komitetus. Specialieji 
komitetai paprastai steigiami tam tikriems klausimams nagrinėti (pvz., 2013 
metais veikė Organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo 
problemų komitetas). Ilgiausia šių specialiųjų komitetų kadencijos trukmė 
yra dvylika mėnesių, bet Parlamentas gali pratęsti jų veiklą.
 Galiausiai Parlamentas turi teisę steigti ir laikinus tyrimo komitetus 
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galimai  padarytiems Europos teisės pažeidimams ar netinkamo adminis-
travimo atvejams tirti. Tačiau laikinasis tyrimo komitetas negali tirti faktų, 
kuriuos jau nagrinėja nacionalinis ar Europos teismas.
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055
Kaip rengiamos 
oficialios Europos 
Parlamento komitetų 
nuomonės?

 Europos Parlamento komitetai atlieka įvairias funkcijas, bet pati svar-
biausia yra Europos Komisijos pasiūlytų teisės aktų projektų nagrinėjimas 
ir vertinimas. Tipiška parlamentinė procedūra, kuria naudojantis yra ren-
giama oficiali komiteto nuomonė apie Komisijos pasiūlymą, prasideda nuo 
gauto pasiūlymo priskyrimo atitinkamos specializacijos komitetui. Pasiū-
lymas, apimantis kelių komitetų kompetencijas, siunčiamas nagrinėti ke-
liems, bet ne daugiau kaip trims komitetams. Tačiau vis tiek vienas iš jų yra 
įvardijamas kaip pagrindinis ir tik jis vienas yra atsakingas už nuomonės 
pateikimą plenariniame posėdyje.
 Kai komitetas svarstymui gauna Komisijos pasiūlymą, jis iš savo narių 
tarpo skiria pranešėją. Formaliai žvelgiant pranešėju gali būti paskirtas bet 
kuris komiteto narys, tačiau paprastai tai nusprendžiama derybose tarp ko-
mitete dalyvaujančių politinių grupių atstovų. Galiausiai paskirtasis prane-
šėjas gauna užduotį gilintis į Komisijos pasiūlymą ir rengti viso komiteto 
nuomonės projektą. 
 Šią užduotį jam padeda vykdyti Europos Parlamento sekretoriatas, kuris 
talkina gaunant ir apdorojant reikalingą papildomą informaciją, bei paties 
pranešėjo padėjėjai, o esant reikalui pagalbą teikia ir pasiūlymą parengusi 
Europos Komisija. Kiek visa šia pagalba naudotis yra kiekvieno Parlamento 
nario savarankiškas apsisprendimas. Vieni parlamentarai visą darbą atlieka 
patys, kiti naudojasi ja kiek įmanoma daugiau, o sau pasilieka tik projekto 
pristatymo darbą.
 Išnagrinėjęs Komisijos pasiūlymą pranešėjas pateikia svarstyti komitetui 
nuomonės projektą. Apsvarsčius komitete ir galutinai suderinus pozicijas 
paprastai tas pats pranešėjas nuomonę pristato jau plenarinėje sesijoje.

055
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 Plenariniai posėdžiai yra viena iš svarbiausių Europos Parlamento dar-
bo formų, nes tik plenariniame posėdyje priimtas dokumentas gali būti lai-
komas Parlamento aktu. Todėl plenarinių posėdžių laikas iš esmės skirtas 
diskusijoms ir balsavimui dėl įvairių dokumentų, t. y. teisės aktų priėmimo, 
dėl biudžeto, dėl kitų su teisės aktų leidyba nesusijusių pareiškimų. Ple-
narinių posėdžių metu Parlamentas taip pat gali nuspręsti pareikšti savo 
nuomonę kiekvienu klausimu, kuris jam atrodo svarbus.
 Plenarinių posėdžių darbotvarkė iš anksto planuojama frakcijų pirminin-
kų sueigoje. Posėdžiams pirmininkauja Europos Parlamento pirmininkas. 
Šią užduotį atlikti jam padeda keturiolika pavaduotojų. 
 Kiekvienas darbotvarkės klausimas, dėl kurio numatoma balsuoti Parla-
mento plenarinėje sesijoje, prieš tai paprastai svarstomas diskusijose, kurių 
metu pasisako Komisijos, frakcijų atstovai ir Parlamento nariai. Diskusijos 
kai kada gali tęstis net keletą valandų, jeigu gausu norinčiųjų pasisakyti. 
 Skirtingai nuo ilgų diskusijų balsavimas vyksta labai greitai. Kartais bal-
savimuose, kurie paprastai vyksta apie 12 val., Parlamento nariams tenka iš 
karto balsuoti dėl daugybės jau apsvarstytų pasiūlymų. 
 Per plenarinius posėdžius taip pat vyksta klausimų Tarybai ir (arba) Ko-
misijai valanda. Paprastai klausimų Komisijai valanda vyksta antradieniais, 
klausimų Tarybai – trečiadieniais. Klausimai turi būti iš anksto pateikti raš-
tu Parlamento pirmininkui, kuris sprendžia apie jų priimtinumą.
 Parlamentas į plenarinius posėdžius renkasi vienai savaitei, tiksliau, ke-
turioms dienoms: nuo pirmadienio (dažniausiai popietės) iki ketvirtadienio 
(vakaro) kiekvieną mėnesį, išskyrus rugpjūtį, Strasbūre. Šešis kartus per 
metus jis taip pat renkasi Briuselyje dviem dienoms (trečiadienį ir ketvirta-
dienį). 

056
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Kaip vyksta plenariniai 
Europos Parlamento 
posėdžiai?



85

057
Kaip sudaromos ir veikia 
Europos Parlamento 
delegacijos?

 Nors Europos Parlamentas turi ribotas galimybes daryti įtaką Sąjungos 
užsienio politikai, tačiau tuo pat metu jis pats yra aktyvus tarptautinių san-
tykių dalyvis. Jo aktyvumas labiausiai pasireiškia mezgant ir plėtojant ryšius 
bei kuriant jungtinius parlamentinio bendradarbiavimo komitetus su kitų 
šalių parlamentais ir kitų tarptautinių regioninių organizacijų parlamentinė-
mis asamblėjomis. Europos Parlamentas turi ištisą iš savo narių sudarytų 
delegacijų sistemą, kuri ir palaiko tuos gausius ryšius. Iš viso šiuo metu Eu-
ropos Parlamente yra 41 delegacija, kiekvieną iš jų sudaro nuo 12 iki daugiau 
kaip 70 narių.

 Delegacijos skirstomos į penkias kategorijas:
•  delegacijos jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, kuriuos Euro-

pos Parlamento nariai sudaro drauge su asocijuotų ar besirengiančių 
stoti į Europos Sąjungą šalių parlamentarais;

•  delegacijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose, kuriuos Eu-
ropos Parlamento nariai sudaro su bendradarbiavimo ar partnerystės 
sutartį su Europos Sąjunga sudariusios šalies parlamentarais;

•  kitos tarpparlamentinės delegacijos, skirtos plėtoti tarpparlamentiniams 
ryšiams su svarbiomis Europai šalimis, pavyzdžiui, su JAV Kongresu;

• delegacijos bendrose daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose, pa-
vyzdžiui, Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir Europos Są-
jungos jungtinėje asamblėjoje arba Europos Sąjungos ir Rytų kaimynystės 
šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrai-
nos) parlamentinėje asamblėjoje (EURONEST), kurioje Europos Parlamento 
nariai susitinka su šių šalių parlamentarais, ir kt. 
•  ad hoc delegacijos, kurios sudaromos esant poreikiui, dažniausiai rinki-

mų stebėjimo kitose šalyse misijoms vykdyti.
 Europos Parlamento narių darbas delegacijose yra tarp svarbiausių jų 
veiklos barų. Ši veikla plečia parlamentarų akiratį, sudaro galimybę gauti 
naujos patirties. Kita vertus, delegacijos prisideda prie Europos Sąjungos 
matomumo, įtakos ir vertybių plėtros. 

057

85



86

 Jungtinės grupės, arba intergrupės, yra neformalūs ir savanoriški įvai-
rioms frakcijoms priklausančių Parlamento narių susivienijimai. Jos susi-
kuria tuomet, kai parlamentarus domina kokia nors ypatinga problema, apie 
kurią jie keičiasi nuomonėmis bei reiškia bendras pozicijas. Šios grupės gali 
būti labai skirtingo dydžio ir reikšmės. Dalis iš jų yra oficialiai Parlamento 
vadovybės pripažintos ir netgi gauna finansinę ir administracinę paramą. 
Kitos būna mažesnės ir susitinka rečiau. 
 2009—2014 metų Parlamente veikė daugiau kaip 20 užsiregistravusių 
(pvz., Tibeto, Baltijos-Europos, vandens, gyvūnų gerovės ir apsaugos ir kt.) 
ir per 30 neformalių neužsiregistravusių pačių įvairiausių intergrupių (pvz., 
už rinkos vienijimą pasisakanti Kengūros grupė, Federalistų intergrupė, Iz-
raelio draugų grupė ir kt.).
 Jungtinės grupės nėra Parlamento organai, todėl jų reiškiama nuomo-
nė nėra Parlamento nuomonė. Tačiau vis dėlto jų veikla yra reikšminga, 
nes padeda atkreipti dėmesį į konkrečias problemas, suartina skirtingoms 
frakcijoms priklausančius politikus, leidžia įdėmiau išnagrinėti vieną ar kitą 
aktualų klausimą, kuris dėl įvairių priežasčių nepatenka į oficialią komitetų 
ar plenarinių posėdžių darbotvarkę. Todėl Parlamento nariai gana aktyviai 
domisi ir dalyvauja intergrupių veikloje. 
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Kam sudaromos ir 
kaip veikia Europos 
Parlamento jungtinės 
grupės?
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059
Kokia kalba kalbama 
Europos Parlamente?

059

 Europos Parlamento darbe ir visų pirma plenarinėse sesijose naudo-
jamos visos 24 oficialios Europos Sąjungos valstybių kalbos. Tai išskirtinis 
atvejis, nes netgi beveik visas pasaulio valstybes vienijančioje Jungtinių Tau-
tų organizacijoje naudojamos tik šešios oficialios kalbos. Tokį sprendimą 
lėmė kelios aplinkybės. Pirmiausia tai, kad Europos Parlamentas renkamas 
tiesiogiai, todėl vienos ar kitos kalbos nemokėjimas neturėtų užkirsti kelio 
rinkėjams išrinkti į Parlamentą pageidaujamą politiką. Antra, Europos Są-
junga priima teisės aktus, kurie galioja visose valstybėse narėse, todėl jie 
turi būti suprantami kiekvienos šalies gyventojams. Pagaliau, trečia, kul-
tūrinė įvairovė Europos Sąjungoje laikoma ne trūkumu, bet vertybe, todėl 
piliečių nacionalinę tapatybę siekiama ne niveliuoti, bet puoselėti.
 Žinoma, užsibrėžimas užtikrinti visų 24 kalbų vartojimą, dokumentų ir 
posėdžių debatų vertimą užkrauna tam tikrą organizacinę ir finansinę naštą. 
Maždaug trečdalis Generalinio sekretoriato darbuotojų užsiima vertimais. 
Parlamento posėdžiai vyksta lėčiau, sunku laiku ir tiksliai suredaguoti visas 
į dokumentus įkeliamas pataisas. Didelė yra ir netikslumų bei nesusiprati-
mų tikimybė. 
 Tačiau ši našta nėra tokia didelė, kaip kartais gali būti įsivaizduojama. 
Vieno Europos Sąjungos piliečio metinės išlaidos daugiakalbystei užtikrinti 
Parlamente sudaro ne daugiau kaip 90 euro centų. Iš jų maždaug 40 tenka 
vertimams raštu, 20 – vertimams žodžiu ir 30 – įvairioms su daugiakalbys-
te susijusioms administracinėms išlaidoms. 
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 Pagaliau visada po ranka ir galimybė ieškoti ir surasti praktiškesnių 
sprendimų. Dar 2004 metais Europos Parlamento Biuras priėmė “Daugia-
kalbystės kodeksą”, kuriame išsamiai apibrėžiamos taisyklės ir principai, 
kaip turi būti planuojami, vertinami ir tenkinami vertimo poreikiai. Paste-
bimai problemą švelnina ir tai, kad dauguma Europos Parlamento narių vis 
dėlto moka ne vieną užsienio kalbą ir ją vartoja. Todėl ne tik neformalus 
bendravimas, bet ir darbinis bendradarbiavimas ar dalis komitetų, ar frakci-
jų posėdžių gali vykti ir viena darbine visiems dalyvaujantiems suprantama 
kalba. 
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060
Kokio dydžio Generalinį 
sekretoriatą turi Europos 
Parlamentas?

 Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas – tai nuolat veikianti 
Parlamento tarnyba. Pagrindinė Generalinio sekretoriato užduotis – koor-
dinuoti ir administraciškai remti Parlamento darbą, užtikrinti sklandų ple-
narinių sesijų bei kitų posėdžių vyksmą, teikti techninę ir ekspertų paramą, 
reikalingą Parlamento organų bei Parlamento narių darbui, užtikrinti, kad 
būtų laikomasi daugiakalbystės principo, t. y. vykdyti posėdžių ir dokumentų 
vertimą į visas oficialias Europos Sąjungos kalbas.
 Parlamento Generalinis sekretoriatas yra santykinai didelis. Jame dir-
ba per 6 tūkst. konkurso būdu atrenkamų tarnautojų. Tad statistiškai vieną 
Parlamento narį aptarnauja maždaug aštuoni sekretoriato tarnautojai. Ta-
čiau tokį didelį santykį lemia didelės vykdomų vertimų žodžiu ir raštu apim-
tys. Europos Parlamento sekretoriate dirba apie 1450 vertėjų, o tai sudaro 
beveik ketvirtadalį visų sekretoriato darbuotojų. 
 Iš 6 tūkst. sekretoriato tarnautojų maždaug pusė dirba Briuselyje, apie 
45% – Liuksemburge, o likusieji pasiskirsto tarp Strasbūro ir Europos Par-
lamento informacijos biurų valstybėse narėse. Apie 860 tarnautojų dirba 
Parlamento frakcijų sekretoriatuose. Tačiau bet kuriuo atveju Parlamento 
sekretoriatas nėra pats didžiausias Europos Sąjungoje. Jame dirba tik apie 
15% visų Europos Sąjungos institucijų samdomų nuolatinių tarnautojų.

060
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 Sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius, kuris yra aukščiausio 
rango Parlamento pareigūnas. Jį skiria Parlamento Biuras. Generalinis se-
kretorius yra tiesiogiai atsakingas už sklandų Parlamento darbą vadovau-
jant pirmininkui ir Biurui. Jam privalu patikrinti ir kartu su pirmininku pasi-
rašyti visus Europos Parlamento kartu su Taryba priimtus tekstus, taip pat 
parengti Europos Parlamento preliminarų biudžeto projektą. Šias pareigas 
jam padeda atlikti Generalinio sekretoriaus tarnyba − apie 30 tarnautojų. 
 Europos Parlamento Generalinio sekretoriato organizacinę struktūrą, 
pareigūnų ir kitų tarnautojų vidaus administravimo tvarką nustato Parla-
mento Biuras. Šiuo metu sekretoriatą sudaro Teisės tarnyba ir dešimt gene-
ralinių direktoratų: Vadovybės, Vidaus politikos, Išorės politikos, Personalo, 
Infrastruktūros ir logistikos, Vertimo raštu, Vertimo žodžiu ir konferencijų, 
Finansų, Naujovių ir technologinės pagalbos, Komunikacijos. Pastarasis 
generalinis direktoratas visose valstybėse narėse turi įsteigęs Europos Par-
lamento informacijos biurus, kuriuose dirbantys tarnautojai rūpinasi visuo-
menės informavimu apie Europos Parlamento veiklą. 

061
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Kokia Europos Parlamento 
Generalinio sekretoriato 
struktūra?
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062
Kiek kainuoja 
Europos 
Parlamento 
išlaikymas?

062

 Parlamento biudžetas – tai Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis, 
sudaranti maždaug 1 procentą bendrojo biudžeto arba penktadalį visų jos 
institucijoms skirtų administracinių išlaidų. 2012 m. Parlamento biudžetas 
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siekė 1,718 milijardo eurų – tai maždaug 3,5 euro vienam Europos piliečiui 
per metus. Šios lėšos buvo paskirstytos taip:
•  24 proc. 2012 m. EP biudžeto skirta Parlamento narių atlyginimams, ke-

lionėms, biurams ir padėjėjų darbui apmokėti.
•  37 proc. sudarė išlaidos Generalinio sekretoriato personalui, t. y. apie 6 

tūkst. darbuotojų atlyginimams. Dauguma jų dirba Parlamento adminis-
tracijoje, likusieji – politinėse grupėse. Be to, iš šių lėšų apmokamos 
vertimo paslaugos (į 24 kalbas raštu verčiami teisės aktai bei kiti doku-
mentai, žodžiu – plenariniai posėdžiai).

•  23 proc. skirti informavimo politikai ir administracinėms išlaidoms (in-
formacinėms technologijoms ir telekomunikacijų paslaugoms pirkti).

•  11 proc. lėšų skiriama Parlamento pastatų išlaikymui. Šios lėšos naudo-
jamos nekilnojamajam turtui įsigyti, renovuoti ir nuomoti, pastatų trijose 
oficialiose darbo vietose – Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre – ir 
informacijos biurų 28  valstybėse narėse einamosioms išlaidoms dengti.

•  5 proc. numatyti Parlamento frakcijų veiklai finansuoti.
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6 skyrius

Europos Parlamento 
teisėkūros galios063

Kaip Europos Parlamentas 
dalyvauja Europos 
teisėkūros procese?

 Europos Parlamentas dalyvauja Europos teisėkūros procese darydamas 
sprendimus kartu su Taryba. Parlamentas neturi galios nuspręsti vienas 
pats, tačiau be jo pritarimo teisės aktas irgi negali būti priimtas. Didele da-
limi tai panašu į tai, kaip kai kuriose valstybėse (pvz., Prancūzijoje, Vokietijo-
je, Italijoje, Lenkijoje ir kt.) veikia iš dviejų rūmų susidedantys parlamentai. 
Pagrindinės dvi Europos Sąjungos teisėkūros institucijos – Europos Parla-
mentas ir Taryba – netgi sudaromi panašiai kaip JAV Kongresas. JAV Kon-
greso žemieji rūmai (Europos Sąjungoje – Europos Parlamentas) renkami 
visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose, o JAV Kongreso aukštieji rūmai – 
Senatas (Europos Sąjungoje – Taryba) – yra valstybių (valstijų) atstovybė.
 Kuomet teisėkūroje dalyvauja dveji parlamento rūmai, galimi du jų są-
veikos variantai. Arba abeji rūmai turi tokias pat įstatymų leidybos teises,    
t. y. įstatymas yra priimtas, kai jam pritaria abeji rūmai, arba kurie nors iš 
jų turi daugiau galios ir teisę priimti galutinį sprendimą. Europos Sąjungoje 
ilgą laiką daug daugiau galių, palyginti su Parlamentu, turėjo Taryba, tačiau 
2009 m., įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, abiejų institucijų galios iš principo 
(tik su retomis išimtimis) tapo lygios.
 Formaliai Parlamento dalyvavimas teisėkūros procese yra apibrėžtas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnyje. Čia yra skiriamos 
dvi pagrindinės formalios teisėkūros procedūros – įprasta ir speciali. Pa-
sak straipsnio, įprasta teisėkūros procedūra – tai procedūra, kai teisės aktą 
drauge priima Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pa-
siūlymu. Speciali teisėkūros procedūra, kuri numato, kad teisės aktą priima 
arba “Europos Parlamentas, dalyvaujant Tarybai”, arba “Taryba, dalyvaujant 
Europos Parlamentui”, taikoma tik konkrečiais Sutartyse numatytais atve-
jais.
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 Įprasta teisėkūros procedūra prasideda nuo to, kad Europos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai teisės akto projekto pasiūlymą. To-
liau pasiūlymo likimas priklauso nuo to, kaip minėtoms institucijoms sekasi 
svarstyti ir sutarti.
 Yra galimybė, kad jau po pirmojo svarstymo projektas gali būti priimtas. 
Tam reikia, kad Europos Parlamentui apsvarsčius ir savo poziciją perdavus 
Tarybai pastaroji pritartų jai be pakeitimų. 
 Tačiau tuo atveju, jeigu Taryba nepritaria Europos Parlamento pozicijai, 
tuomet ji parengia savo poziciją ir siunčia atgal į Parlamentą. Taip pradeda-
mas antrasis svarstymas, kurio pagrindu jau tampa Tarybos siūlomas vari-
antas. 
 Antrajam svarstymui gautą projektą Europos Parlamentas turi išnagri-
nėti ir pareikšti savo nuomonę per tris mėnesius. Čia jis gali arba pritarti Ta-
rybos pozicijai (tuomet projektas laikomas priimtu), arba ją atmesti (tuomet 
projektas atmetamas), arba jį vėl keisti (tuomet pakeistas projektas vėl siun-
čiamas Tarybai ir Komisijai). Tada antrasis svarstymas tęsiasi jau Taryboje, 
kuri per šešias savaites irgi gali arba pritarti Parlamento pozicijai (tuomet 
projektas laikomas priimtu), arba vėl siūlyti jį keisti. Tuomet dėl siūlomų 
projekto keitimų sušaukiamas Taikinimo komiteto posėdis.
 Taikinimo komitetas, sudarytas iš Tarybos ir Parlamento atstovų, rem-
damasis Parlamento ir Tarybos antruoju svarstymu priimtomis pozicijomis, 
ieško susitarimo dėl bendro projekto. Jeigu komitetas sutarimo nepasie-
kia – projektas atmetamas. Jeigu sutarti pavyksta – tuomet pradedamas 
trečiasis svarstymas, kurio metu Europos Parlamentas ir Taryba galutinai 
nusprendžia dėl projekto priėmimo.
 Išsamiai įprasta teisėkūros procedūra yra aprašyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnyje.
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064
Kaip veikia įprasta 
teisėkūros procedūra?
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065
Kas yra taikinimas? 

 Taikinimas (angl. Conciliation) yra įprastos teisėkūros procedūros dalis, 
kuri skirta galutinai išsiaiškinti ir surasti sutarimo dėl teisės akto projekto 
tarp Europos Parlamento ir Tarybos galimybę, jeigu ir po antrojo projekto 
svarstymo institucijų nuomonės tebesiskiria.

065
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 Šiuo požiūriu Europos Parlamento ir Tarybos santykiai panašūs į par-
lamentų aukštesniųjų ir žemesniųjų rūmų santykius, kai įstatymui priimti 
reikia abiejų rūmų sutarimo.
 Taikinimo funkciją įgyvendina specialus Taikinimo komitetas, kurį sušau-
kia Tarybos pirmininkas, susitaręs su Europos Parlamento pirmininku. Tai-
kinimo komitetas yra sudaromas iš Tarybos narių arba jų atstovų ir tiek pat 
narių, atstovaujančių Europos Parlamentui. 
 Komitetui keliama užduotis per šešias savaites nuo jo sušaukimo, re-
miantis Parlamento ir Tarybos antruoju svarstymu priimtomis pozicijomis, 
pasiekti susitarimą dėl bendro projekto. Komisija irgi dalyvauja Taikinimo 
komiteto posėdžiuose ir imasi visokios reikiamos iniciatyvos siekdama su-
derinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas. 
 Jei per skirtą laiką Taikinimo komitetas patvirtina bendrą projektą, šis 
perduodamas Parlamentui ir Tarybai galutiniam trečiajam svarstymui ir ga-
limam tvirtinimui. Jei per šešias savaites nuo posėdžio sušaukimo Taikini-
mo komitetas nepatvirtina bendro projekto, siūlomas teisės aktas laikomas 
nepriimtu.
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066
Kokiose srityse taikoma 
įprasta teisėkūros 
procedūra?

 Kaip jau sako pats pavadinimas, įprasta teisėkūros procedūra taikoma 
priimant sprendimus dėl beveik visų pagrindinių išimtinei Sąjungos arba 
bendrai Sąjungos ir valstybių kompetencijai priskirtų sričių ir joms taiko-
mų priemonių, t. y. dėl bendros rinkos priežiūros, laisvo asmenų judėjimo, 
konkurencijos taisyklių žemės ūkyje, piliečių duomenų apsaugos, verslo 
steigimo, paslaugų teikimo, imigracijos, energetikos, transporto, aplinkos, 
vartotojų apsaugos, vidaus saugumo, socialinės politikos, pramonės, pro-
fesinio rengimo, sanglaudos, turizmo ir t. t. Deja, viso sąrašo čia pateikti 
tiesiog neįmanoma dėl vietos stokos. Galima tik pažymėti, kad Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo, kurioje išsamiai išdėstytos ir aprašytos Europos 
Sąjungai perduotos arba bendrai Sąjungos ir valstybių valdomos kompe-
tencijos, įprastą teisėkūros procedūrą numatoma taikyti net 83-jose įvairių 
kompetencijų atšakose. Todėl net 74-iuose Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo straipsniuose pažymima, kad teisės aktams priimti turi būti naudo-
jama įprasta teisėkūros procedūra.  

066
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 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnis numato, kad 
Europos Sąjungos institucijos pagal iš anksto apibrėžtas teisėkūros pro-
cedūras gali priimti penkių rūšių teisės aktus – reglamentus, direktyvas, 
sprendimus, rekomendacijas ir nuomones, tačiau tik trys pirmieji iš jų turi 
įstatymo galią. Netrukus juos aptarsime išsamiau. 
 Europos Parlamentas, kaip ir kitos Europos Sąjungos institucijos, gali 
priimti įvairius teisės aktus (rekomendacijas, nuomones, pareiškimus, ko-
munikatus) ir savarankiškai. Tačiau šie sprendimai nėra teisiškai privalomi 
kitoms institucijoms ir laikomi tik Europos Parlamento priimtais aktais. Pa-
vyzdžiui, Europos Parlamentas pats nustato ir priima savo Darbo tvarkos 
taisykles. Arba Europos Parlamentas gali priimti pareiškimą, rezoliuciją ar 
išreikšti susirūpinimą bet kuriuo aktualiu tarptautinės politikos klausimu. 
Tačiau tai bus tik Europos Parlamento, bet ne visos Europos Sąjungos nuo-
monė.

067

067
Kokius Europos 
teisės aktus priimant 
dalyvauja Europos 
Parlamentas?
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068
Kas yra reglamentai 
ir kaip juos priimant 
dalyvauja Europos 
Parlamentas?

 Reglamentai – tai tokie Europos teisės aktai, kurie taikomi visuotinai 
ir tiesiogiai galioja visose Sąjungos valstybėse. Tai reiškia, kad valstybėms 
nebereikia imtis jokių papildomų teisinių priemonių dėl jų įsigaliojimo, bet 
joms tenka atsakomybė už jų įgyvendinimą. Reglamentas laikytinas vienu iš 
pagrindinių Europos teisės aktų, nes daugumos Europos Sąjungos pagrin-
dinėse sutartyse numatytų tikslų siekiama leidžiant reglamentus.  
 Paprastai reglamentų priėmimas vyksta pagal įprastą teisėkūros pro-
cedūrą, kai projektą teikia Europos Komisija, o sprendžia Europos Parla-
mentas ir Taryba drauge. Europos Parlamentui nepritarus projektui, regla-
mentas negali įsigalioti. Todėl Europos Parlamentas, lygiai kaip ir Taryba, 
gali teikti siūlymus ir siekti priimti tokį reglamentą, kuris, Parlamento narių 
nuomone, yra tinkamiausias.
 Europos Parlamento nariai yra tiesiogiai piliečių išrinkti politikai, todėl 
tais atvejais, kai siūlomo reglamento projekto turinys tiesiogiai liečia piliečių 
interesus, parlamentarai būna ypač aktyvūs ir nuoseklūs. Klasikiniu tokio 
aktyvumo pavyzdžiu tapo 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento prita-
rimas reglamentui (531/2012/ES) dėl naujų tarptinklinio ryšio skambučių ir 
duomenų perdavimo kainų ribų. Pagal šį reglamentą EP narių dėka sude-
rėta, kad nuo 2012 metų liepos 1 d. duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu 
galės kainuoti ne daugiau kaip 70 euro centų už perduotą megabaitą, o po to 
jis bus laipsniškai mažinamas. 
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 Direktyvos – tai kita labai svarbi Europos Sąjungos teisės aktų rūšis, 
kur, skirtingai nuo reglamento, teisinės nuostatos Europos Sąjungos vals-
tybėms yra privalomos tik savo turiniu, bet ne forma. Todėl, priešingai negu 
reglamentų atveju, kiekviena Sąjungos valstybė savo nuožiūra gali pasirinkti 
būdus ir priemones, kaip ji įgyvendins direktyvos reikalavimus ir principus. 
 Siekdama įgyvendinti direktyvą valstybė narė arba gali priimti atitinka-
mus nacionalinius įstatymus, arba apsiriboti vyriausybės nutarimu ir pan. 
Taip yra gerbiamos atskirų valstybių tradicijos ir nacionalinės teisės siste-
mos ir siekiama per daug nesikišti į jų reikalus. Pakanka tik to, kad valstybė 
pasiektų direktyvose numatytų tikslų. Direktyvos paprastai leidžiamos tais 
atvejais, kai steigimo sutartyse iškeltiems tikslams įgyvendinti reikalinga 
suderinti valstybių narių teisės aktus, bet nėra būtinas absoliutus ir detalus 
jų vienodumas ir tikslumas.
 Kaip ir reglamentai, direktyvos paprastai leidžiamos pagal įprastą tei-
sėkūros procedūrą. Projektą teikia Europos Komisija, o sprendžia Europos 
Parlamentas ir Taryba drauge. Europos Parlamentui nepritarus projektui, 
direktyva negali įsigalioti. Todėl Europos Parlamentas, lygiai kaip ir Taryba, 
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gali teikti siūlymus ir siekti priimti tokią direktyvos redakciją, kuri, Parla-
mento narių nuomone, yra tinkamiausia.
 Vėlgi, kaip ir reglamentų atveju, Europos Parlamento nariai būna ypač 
principingi, kai direktyvų taikymas tiesiogiai atsiliepia piliečių ir vartotojų 
interesams. Pavyzdžiui, Europos Parlamento narių pastangomis buvo ypač 
sugriežtinta Žaislų saugos direktyva (2009/48/EB). Pagal naujas taisykles 
gamintojai turės parengti kiekvieno žaislo techninę bylą, taip pat atlikti jo 
saugos įvertinimą – tik po to jį galės tiekti rinkai. Taip pat bus griežčiau ap-
ribotas medžiagų, galinčių pakenkti sveikatai, naudojimas žaislų gamyboje. 
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 Sprendimai – tai tokie teisės aktai, kurie skirti konkrečios politikos 
krypties priemonėms įgyvendinti. Paprastai sprendimai turi konkretų adre-
satą, tačiau jie gali būti skirti ir bendresniems dalykams. Tačiau tai, ar kon-
kretus sprendimas turi įstatymo galią, priklauso nuo to, kokios institucijos 
juos priima. Kai sprendimą priima Europos Parlamentas ir Taryba drauge, 
jis paprastai yra teisiškai privalomas. 
 Tokio sprendimo, kurio priėmimą parėmė Europos Parlamentas, pa-
vyzdys gali būti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl 2013 metų 
paskelbimo Europos piliečių metais (1093/2012/ES). Sprendime numatytas 
visas kompleksas priemonių, padedančių išsamiau informuoti Europos pla-
čiąją visuomenę apie teises ir pareigas, kurios yra susijusios arba kyla iš 
Sąjungos pilietybės, o pagrindiniu sprendimo vykdytoju paskirta Europos 
Komisija. 
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 Speciali teisėkūros procedūra – tai tokia procedūra, kada atskirais Su-
tartyse numatytais atvejais įstatymo galią turintį Europos teisės aktą priima 
Europos Parlamentas dalyvaujant Tarybai arba Taryba dalyvaujant Europos 
Parlamentui. Kitaip tariant, šiuo atveju netaikomas abiejų institucijų lygybės 
teisėkūros procese principas, ir kuri nors viena iš jų turi daugiau galios negu 
kita. Priklausomai nuo Europos Parlamento įsitraukimo pobūdžio skiriami 
du pagrindiniai specialios teisėkūros procedūros atvejai – konsultavimas ir 
pritarimas. 
 Konsultavimas (angl. Consultation) – tai tokia procedūra, kada dėl tei-
sės akto priėmimo sprendžia Taryba, o Parlamentas gali tik išsakyti savo 
nuomonę apie jį. Nors Parlamento nuomonė Tarybai nėra privaloma, tačiau 
vis tiek prieš spręsdama Taryba turi ją sužinoti.
 Pritarimas (angl. Consent) – tai tokia speciali teisėkūros procedūra, 
kada dėl teisės akto priėmimo sprendžia Taryba, tačiau ji taip pat privalo 
gauti Parlamento pritarimą. Šiuo atveju Parlamentas yra labai svarbus, nes 
jis turi galimybę sustabdyti teisės aktą. Tačiau, iš kitos pusės, vis dėlto Par-
lamento galios yra ribotos, nes jis negali keisti ir taisyti siūlomo projekto. 
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 Specialios teisėkūros procedūros – konsultavimas arba pritarimas – 
taikomos tik atskirais Sutartyse apibrėžtais atvejais. Konsultavimo procedū-
ra tik pirmus keturis Europos bendrijų veiklos dešimtmečius buvo pagrindi-
nė Parlamento dalyvavimo teisėkūros procese forma. Tačiau nuo 1987 metų 
buvo laipsniškai pradėtos plėsti Parlamento galios. Šiandien konsultavimas 
jau mažai kada taikomas, nes daugiausia teisės aktų yra priimama pagal 
įprastą procedūrą. Vis dėlto jo dar prireikia kai kuriose keliose teisės aktų 
leidybos srityse, pavyzdžiui, nustatant vidaus rinkos išimtis ir konkurencijos 
teisėje. Su Parlamentu Taryba taip pat turi konsultuotis pagal su teisės aktų 
leidyba nesusijusią procedūrą, kai pasirašomi tarptautiniai susitarimai įgy-
vendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką.
 Pritarimo procedūra, kuri buvo pradėta taikyti nuo 1987 metų, iš pradžių 
buvo naudota asociacijos susitarimams ir naujų valstybių stojimo į Europos 
Sąjungą sutartims. Kaskart vėliau keičiant Sutartis šios procedūros taiky-
mo sritis buvo plečiama. Dabar ji reikalinga ratifikuojant Europos Sąjungos 
sudarytus tarptautinius susitarimus, taip pat šiurkštaus pagrindinių teisių, 
numatytų pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnį, pažeidimo atvejais 
arba priimant naujas valstybes nares ar nustatant išstojimo iš Sąjungos 
tvarką. Kaip teisėkūros procedūra ji taip pat naudojama priimant naujus ko-
vos su įvairaus pobūdžio diskriminacija teisės aktus.
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073
Ar galima Europos 
Sąjungoje teisės aktus 
priimti be Europos 
Parlamento? 

 Taip, galima. Tačiau tokių sričių, kur tokia galimybė numatyta, yra labai 
nedaug. Tokia išskirtinė sritis nuo pat Europos integracijos pradžios yra tam 
tikri bendros prekybos politikos aspektai. Nors prekybos politika jau seniai 
priklausė išimtinei Sąjungos kompetencijai, tačiau ja tradiciškai užsiima Ta-
ryba ir Europos Komisija. Europos Parlamento įtraukimas buvo apribotas 
dėl to, kad ši sritis apima sudėtingas derybas dėl prekybos sąlygų su tre-
čiosiomis šalimis tiek Sąjungos viduje, tiek su užsienio šalimis. Todėl ir da-
bar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 31 straipsnis nustato, kad pagal 
bendrąjį muitų tarifą mokėtinus muitus, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
nustato Taryba. Europos Parlamentas taip pat neturi įtakos nei derybų su 
užsienio šalimis pradžiai, nei jų eigai. 
 Tačiau ir čia padėtis keičiasi, nes 2009 metais įsigaliojus Lisabonos su-
tarčiai Europos Parlamento vaidmuo ir šioje srityje buvo praplėstas. Eu-
ropos Parlamentas įgijo galimybę pagal įprastą teisėkūros procedūrą da-
lyvauti tvirtinant teisės aktus, kurie apibrėžia bendros prekybos politikos 
įgyvendinimo sistemą. Parlamentas taip pat turi būti nuolat informuojamas 
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apie derybų eigą. Pagaliau pasiekti prekybos susitarimai turi būti patvirtinti 
Parlamento pagal specialią teisėkūros procedūrą, t. y. gaunant Parlamento 
pritarimą.
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074
Ar turi Europos 
Parlamentas teisėkūros 
iniciatyvos teisę?

 Taip, turi, nors pagal įprastą teisėkūros procedūrą paprastai teisės aktų 
projektus rengia ir teikia Europos Komisija. Išimtį sudaro tiktai tai, kad lais-
vės, saugumo ir teisingumo erdvės klausimais pasiūlymą gali pateikti Komi-
sija arba ketvirtadalis valstybių narių. Tačiau Europos Parlamentas taip pat 
turi galimybę imtis teisėkūros iniciatyvos. Tai jis gali daryti ir neformaliai, ir 
formaliai.
 Pirmiausia reikėtų paminėti neformalų dalyvavimą ir bendradarbiavimą 
su projektus rengiančia ir teikiančia Europos Komisija. Per tiesioginius Eu-
ropos Parlamento komitetų ir politinių grupių kontaktus su Europos Komisi-
ja ir Taryba teisės aktų pasiūlymų rengimo fazėje Europos Parlamento nariai 
gali pateikti įvairių aktualių idėjų ir pribrendusių problemų sprendimų, kurie 
vėliau gali būti įforminami kaip Europos Komisijos pasiūlymai.
 Kita vertus, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje nu-
matyta, kad Europos Parlamentas, spręsdamas jį sudarančių narių balsų 
dauguma, gali ir formaliai paprašyti, kad Komisija pateiktų atitinkamą pa-
siūlymą klausimais, kuriais, jo nuomone, reikalingas Sąjungos teisės aktas. 
Jeigu Komisija tokio pasiūlymo nepateikia, apie priežastis ji praneša Euro-
pos Parlamentui.
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075

 Lobizmas yra interesų grupių veikla, kuria siekiama, kad parlamentas 
ar kitos valdžios institucijos priimtų arba pakeistų joms svarbius įstatymus, 
kitus teisės aktus ar politinius sprendimus. Lobizmas yra britų politinės 
kultūros produktas. Net pats terminas “lobizmas” kilęs iš angliško žodžio 
“lobby” (koridorius, prieškambaris ar fojė, t. y. vieta, kur paprastai interesų 
grupių atstovai susitikdavo su parlamento nariais). Tačiau dabar lobizmas 
tapo terminu, žyminčiu įstatymų leidėjų ir interesų grupių dialogą. Kaip toks 
jis yra neatskiriama demokratinių politinių sistemų parlamentų gyvenimo 
dalis. Ne išimtis šiuo požiūriu ir Europos Parlamentas.
  Interesų grupių lobistinė veikla Europos Parlamente yra labai svarbi ir 
naudinga. Ji padeda parengti tobulesnius teisės aktus, nes interesų grupės 
labiau išmano savo konkrečią veiklos sritį, turi specifinių žinių ir patirties, į 
kurią svarbu atsižvelgti priimant naujus arba tobulinant anksčiau priimtus 
teisės aktus. Pavyzdžiui, tarptautinė nevyriausybinė organizacija Greenpea-
ce reikšmingai prisidėjo prie to, kad 1998 metais Europos Parlamentas bal-
suotų už tobulesnę Geriamojo vandens direktyvą, kurioje tiksliau apibrėžia-
mi švaraus vandens standartai. Nevyriausybinė vartotojų interesus ginanti 
organizacija iš Nyderlandų, konsultuodama Europos Parlamento komiteto 
paskirtą pranešėją, įtikino jį atsižvelgti į geresnio vartotojų informavimo bū-
tinybės argumentą ir įteisinti nuostatą, kad ant Europos bendrojoje rinkoje 
parduodamų prekių būtų nurodoma ne tik parduodamos prekės, bet ir jos 
vieneto (kilogramo, metro, litro ar kt.) kaina. 
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 Kita vertus, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad lobizmas yra ne visai 
skaidri ir ne visai į viešąjį interesą orientuota veikla, nes interesų grupės 
pirmiausia siekia savo siaurų interesų tenkinimo. Taip iš tikrųjų ir būtų, jeigu 
lobizmas nebūtų atitinkamai reglamentuojamas ir reguliuojamas. Pagrindi-
nė priemonė, kuri užtikrina, kad interesų grupių lobizmas neperžengs lais-
vos, argumentais paremtos diskusijos ribų ir nevirs sprendimus priimančių 
politikų papirkinėjimu ar terorizavimu, yra lobistinės veiklos viešumas ir 
skaidrumas. Taip ir Europos Parlamentas visoms interesų grupėms yra nu-
statęs taisykles, reikalaujančias užsiregistruoti ir laikytis apibrėžto elgesio 
kodekso bendraujant su Europos Parlamento nariais. Interesų grupės, no-
rėdamos užsiimti lobizmu Europos Parlamente, turi pagal nustatytą tvarką 
užsiregistruoti, o duomenys apie jų veiklą turi būti viešai prieinami.
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7 skyrius

Europos Parlamento 
biudžetinės galios

076

 2011 metais Europos Sąjungos biudžeto dydis buvo 140 mlrd. eurų, šiek 
tiek daugiau – 147,2 mlrd. eurų – 2012 metais. Daug tai ar mažai? Kaip ži-
noma, dydis yra santykinis dalykas, todėl jį geriausia įvertinti per palyginimą 
su kitais dydžiais. Pirmiausia šiuos 140 mlrd. sulyginkime su visų Europos 
Sąjungos valstybių biudžetų suma, kuri 2011 metais buvo 6300 mlrd. eurų. 
Nesunkiai pastebėsime, kad valstybių narių biudžetų suma yra 45 kartus 
didesnė už Sąjungos biudžetą. Faktiškai Sąjungos biudžetas yra daug ma-
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žesnis už didžiųjų valstybių narių – Vokietijos ar Prancūzijos – biudžetus ir 
maždaug prilygsta vidutinio dydžio valstybių, tokių kaip Belgija ar Austrija, 
biudžetui. 
 Jeigu Sąjungos ir valstybių biudžetus sulygintume su visos Sąjungos 
valstybių bendruoju vidaus produktu, tai Sąjungos biudžetas tik šiek tiek vir-
šija 1 BVP procentą (pvz., 2012 metais buvo 1,12 proc.), kai valstybių biudžetų 
suma sudaro 44 proc. visos Sąjungos bendrojo vidaus produkto.
 Taigi akivaizdu, kad Europos Sąjungos biudžetas yra santykinai labai 
mažas, palyginti su visų valstybių narių nacionalinėmis pajamomis. Tačiau, 
nepaisant jo santykinio mažumo, absoliučiais skaičiais tai vis dėlto didelė 
140 milijardų eurų suma. Palyginimui pasakysime, kad 2012 metais Lietu-
vos biudžeto išlaidos buvo planuojamos apie 35,3 mlrd. litų, arba 10,2 mlrd. 
eurų. 
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 Europos Sąjungos biudžetą sudaro Sąjungos valstybių įnašai, kurie ski-
riami Europos Sąjungos kompetencijos srityse įgyvendinamai politikai (že-
mės ūkio, regionų plėtros, transeuropinių tinklų, mokslinių tyrimų plėtoji-
mo, pagalbos teikimo ir kt.) finansuoti bei Europos Sąjungos institucijoms, 
įskaitant ir Europos Parlamentą, išlaikyti. Tarp šių dviejų pagrindinių išlaidų 
sričių biudžeto lėšos pasiskirsto apytiksliai taip: apie 94 proc. skiriama vyk-
domai politikai finansuoti ir apie 6 proc. – institucijoms ir administracijai 
išlaikyti. 
  Principinis valstybių ir Sąjungos institucijų sutarimas, kaip bus konkre-
čiai paskirstomos biudžeto lėšos vykdomai politikai, yra įtvirtintas daugia-
metėje finansinėje programoje, o konkretus metinis paskirstymas fiksuoja-
mas Sąjungos metiniame biudžete. 
 Kad būtų vaizdžiau, galime susipažinti su tokia supaprastinta 2012 metų 
Europos Sąjungos biudžete planuotų pagrindinių išlaidų grupių lentele, iš 
kurios aiškiai matyti, kam daugiau ir kam mažiau skiriama lėšų Europos 
Sąjungoje.

077

 Taigi iš lentelės matyti, kad pagrindinės biudžeto lėšos yra skiriamos 
sanglaudai ir bendrajai žemės ūkio politikai.

IŠLAIDOS %, PALYGINTI SU 
BIUDŽETU

Sąjungos konkurencingumas ir sanglauda 45,8

Gamtinių išteklių apsauga ir valdymas (žemės ūkis ir žvejyba) 40,8

Pilietybė, laisvė, saugumas, teisingumas 1,4

Europos Sąjunga – globalinis partneris 6,4

Administracija 5,6

iš viso: 100
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078
Kaip planuojamas 
Europos Sąjungos 
biudžetas? 

 Europos Sąjungos institucijų sprendimai dėl biudžeto gali būti suskirs-
tyti į dvi pagrindines grupes, t. y. sprendimai dėl daugiametės finansinės 
programos ir sprendimai dėl metinio biudžeto. Visi sprendimai rengiami 
prisilaikant pagrindinių vieningumo (visos pajamos ir išlaidos planuojamos 
viename dokumente) ir subalansuotumo (išlaidos negali viršyti pajamų) 
principų. 
 Daugiametė finansinė programa – tai ilgalaikis numatomų Sąjungos iš-
laidų prioritetus nustatantis teisės aktas. Joje numatoma didžiausia galima 
metinė lėšų suma, kurią galima skirti vienai ar kitai politikos krypčiai finan-
suoti griežtai nustatytam laikotarpiui, paprastai mažiausiai penkeriems me-
tams ar ilgesniam laikui (pvz., 2000—2006; 2007—2013; 2014—2020). Finansinė 
programa yra pagrindinis instrumentas, kuris užtikrina finansinę drausmę 
ir Europos Sąjungos veiklos finansavimo nuoseklumą. Ji taip pat yra orien-
tyras, kuris padeda Europos Komisijai rengti metinius biudžetus.
 Sąjungos metinis biudžetas – tai metinis Sąjungos veiklos finansavimo 
planas, parengtas prisilaikant subalansuotumo principo ir daugiametės fi-
nansinės programos gairių. Jame finansinių metų, kurie prasideda sausio 
1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., laikotarpiui nustatomos būsimos sąnaudos, 
pajamos ir išlaidos, pateikiamas išsamus jų apibūdinimas ir pagrindimas.
 Visus svarbiausius daugiametės finansinės programos ir metinio biu-
džeto projektų rengimo darbus atlieka Europos Komisija, kuri vėliau teikia 
juos svarstyti ir tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai. 
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 Dalyvavimas biudžeto procedūrose yra tarp svarbiausių Europos Parla-
mento funkcijų. Tiesa, panašiai kaip ir teisėkūros procese, čia Europos Par-
lamentas nesprendžia vienas, bet drauge su Taryba ir kitomis institucijomis. 
 Daugiametė finansinė programa yra teisės aktas – reglamentas, dėl 
kurio sprendžia Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą. Programai 
priimti reikia gauti Europos Parlamento pritarimą. Paprastai daugiametė 
finansinė programa visų pirma yra valstybių narių derybų dalykas. Todėl 
Europos Parlamentas neturi didelių poveikio svertų. Tačiau, neteikdamas 
valstybių suderėtam dokumentui pritarimo, jis gali stabdyti procesą ir siekti, 
kad Taryba atsižvelgtų į jo nuomonę. Pavyzdžiui, taip pasielgė Europos Par-
lamentas 2013 metais, kada nepritarė Europos Vadovų Taryboje suderėtai 
daugiametei finansinei programai. 
 Tačiau, žinoma, Parlamento galimybės čia yra gana ribotos, nes Europos 
Sąjungoje vengiama nesutarimus spręsti ultimatumais ir nesutikimą reikia 
išsamiai argumentuoti. Todėl galiausiai sutarimas dėl tokio svarbaus doku-
mento po ilgų derybų ir debatų paprastai yra pasiekiamas ir netgi patvirti-
namas specialiu tarpinstituciniu Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimu.
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080
Kaip Europos Parlamentas 
dalyvauja Europos 
Sąjungos metinio 
biudžeto tvirtinimo 
procese? 

 Sąjungos metinis biudžetas yra priimamas pagal specialią teisėkūros 
procedūrą. Tačiau ši procedūra yra išskirtinė, nes neapsiriboja tik Parla-
mento pritarimu ar tuo labiau konsultavimu. Ji numato solidų Parlamento 
įsitraukimą į procesą. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnis 
išsamiai nustato šios procedūros taisykles.
 Metinio biudžeto svarstymo ir tvirtinimo procedūra prasideda nuo Komi-
sijos parengto pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai ne vė-
liau kaip iki rugsėjo 1 d. Per mėnesį biudžeto projektą pirmiausia apsvarsto 
Taryba ir savo poziciją bei motyvus perduoda Parlamentui. 
 Savo ruožtu Parlamentas projekto svarstymui turi 42 dienas. Jeigu per 
tą laiką Europos Parlamentas patvirtina Tarybos poziciją, tai biudžetas yra 
priimamas. Jeigu nepriima jokio sprendimo, tuomet biudžetas irgi laikomas 
priimtu. Tačiau, kaip nutinka dažniausiai, jeigu Parlamentas savo narių bal-
sų dauguma priima pakeitimus, tuomet iš dalies pakeistas biudžeto projek-
tas grįžta į Tarybą. 
 Savo ruožtu Taryba gali arba priimti Parlamento siūlymus, arba su jais 
nesutikti. Pirmuoju atveju biudžetas būtų patvirtintas, antruoju – sušau-
kiamas Tarybos ir Parlamento taikinimo komitetas. Taikinimo komitetui, 
sudarytam iš Tarybos narių arba jų atstovų ir tiek pat narių, atstovaujančių 
Parlamentui, keliama užduotis per 21 dieną pasiekti susitarimą dėl bendro 
projekto. Pasiekus sutarimą Europos Parlamentas ir Taryba per keturiolika 
dienų nuo to susitarimo dienos turi kiekvienas atskirai patvirtinti bendrą 
projektą. Priešingu atveju Europos Komisija turi teikti naują biudžeto pro-
jektą.
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 Dalyvavimas biudžeto procedūrose yra tokia Europos Parlamento funk-
cija, kuri didele dalimi daro jį panašų į nacionalinius valstybių parlamentus. 
Lygiai kaip kiekvienais metais visose valstybėse vyksta aštrūs debatai dėl 
nacionalinio biudžeto lėšų paskirstymo planavimo, taip ir Europos Parla-
mente intensyviai diskutuojama dėl Sąjungos biudžeto eilučių ir jose nuro-
dytų sumų.  
 Šiose diskusijose Europos Parlamentas paprastai kritiškai vertina tiek 
Europos Komisijos parengtą projektą, tiek Tarybos siūlomus pakeitimus. 
Tačiau didžiausia vertybė yra ne tiek vienas ar kitas konkretus pasiekimas, 
kiek tai, kad Europos Sąjungos biudžetas yra viešai svarstomas ir vertina-
mas, teikiami pasiūlymai yra argumentuojami. Taip kartu užtikrinama, kad 
Europos Sąjungos išlaidos bus geriau suplanuotos ir tikslingiau panaudo-
tos. 
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8 skyrius

Europos Parlamentas 
ir demokratinė 

vykdomosios valdžios 
kontrolė082

Kam priklauso 
vykdomoji valdžia 
Europos Sąjungoje?

 Demokratinės valstybės vykdomoji valdžia – vyriausybė – paprastai at-
lieka dvi pagrindines funkcijas – politinės lyderystės, t. y. vadovauja visai 
valstybei, nustato jos raidos kryptį, ir administracinę – rengia įstatymų ir 
kitų teisės aktų projektus, teikia juos svarstyti ir tvirtinti parlamentui, o po 
priėmimo rūpinasi jų įgyvendinimu. Europos Sąjungoje tokia vykdomąja val-
džia dalijasi net kelios pagrindinės institucijos – Europos Komisija, Europos 
Vadovų Taryba, Ministrų Taryba ir Europos centrinis bankas.  
 Pagrindine ir labiausiai atitinkančia vykdomosios valdžios požymius ins-
titucija galima laikyti Europos Komisiją, nes ji rengia teisės aktų projektus, 
o vėliau, Parlamentui ir Tarybai juos patvirtinus, rūpinasi jų įgyvendinimu. 
Tačiau Europos Komisija akivaizdžiai stokoja politinės lyderystės galių, nes 
jas yra linkusios sau pasilaikyti Sąjungos valstybės, ypač tos, kurios yra di-
džiausios ir įtakingiausios. 
 Prasidėjus integracijai valstybių politinė lyderystė pirmiausia reiškėsi per 
Ministrų Tarybos veiklą. Ir ypač ji tapo akivaizdi, kai 1974 metais buvo įsteigta 
Europos Vadovų Taryba, kuri tapo svarbiausiu politinių sprendimų priėmimo 
centru, su kuriuo Komisija negali varžytis. Galiausiai net ir administraciniu 
požiūriu Komisija negali išsiversti be valstybių paramos, nes priimtų teisės 
aktų ir sprendimų įgyvendinimas visiškai priklauso nuo valstybių adminis-
tracijos.
  Atskirai paminėtinas Europos centrinis bankas, kurio specifinė pinigų 
politikos vykdymo funkcija ir išskirtinė euro emisijos teisė natūraliai padaro 
jį specializuota, bet labai svarbia vykdomosios valdžios institucija.
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 Europos Parlamento, kaip demokratinės 
vykdomosios valdžios kontrolės ir priežiūros 
institucijos, veiklos sąlygas ir galimybes labiau-
siai veikia tai, kad vykdomoji valdžia Europos 
Sąjungoje nėra sukoncentruota vienoje insti-
tucijoje. Nors Europos Komisija turi nemažai 
įgaliojimų, tačiau ne ji vienintelė yra atsakin-
ga už Sąjungos padėtį. Jos įgaliojimai ir veikla 
persipina su tuo, ką daro Europos Vadovų Ta-
ryba arba Ministrų Taryba. Todėl visapusiška ir 
nuosekli demokratinė priežiūra turėtų apimti ir 
pastarųjų institucijų priežiūrą bei atskaitomybę 
Europos Parlamentui. Tačiau Parlamento gali-
mybės kiekvienos iš tų institucijų atžvilgiu yra 
gana skirtingos, o poveikis jų veiklai ne visada 
būna tiesioginis. 
 Pagrindiniai Europos Parlamento vykdo-
mos demokratinės priežiūros instrumentai 
yra: 1) dalyvavimas skiriant atsakingus vykdo-
mosios valdžios institucijų pareigūnus; 2) gali-
mybė reikšti nepasitikėjimą Europos Komisija; 
3) vykdomosios valdžios institucijų pareiškimų 
ir veiklos svarstymas, 4) Parlamento paklau-
simai ir klausimų valandos Europos Komisi-
jos nariams; 5) rezoliucijos ir rekomendacijos 
vykdomosios valdžios institucijoms; 6) tarpins-
tituciniai susitarimai; 7) kreipimaisi į Europos 
Teismą; 8) ombudsmeno institucija.
 Taigi Europos Parlamentas, nors ir nepri-
lygsta nacionaliniams parlamentams, vis dėlto 
turi pakankamai svarių priemonių, kad jo pozi-
cija ir nuomonė būtų išklausyta ir atitinkamai 
vertinama.
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 Pagrindinės vykdomosios institucijos – Europos Komisijos – pirminin-
kas yra renkamas pagal Europos Sąjungos sutarties 17 (7) straipsnyje apra-
šytą tvarką: “Atsižvelgdama į Europos Parlamento rinkimus ir atitinkamai 
pasikonsultavusi, Europos Vadovų Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų 
dauguma, siūlo Europos Parlamentui kandidatą į Komisijos pirmininkus. Šį 
kandidatą išrenka Europos Parlamentas jį sudarančių narių balsų daugu-
ma”. 
 Nesunku pastebėti, kad šiuo atveju Parlamentas yra ganėtinai reikš-
mingas, nes Europos vadovai, parinkdami kandidatą į pirmininkus, turi at-
sižvelgti į Parlamento rinkimų rezultatus ir dėl to konsultuotis. Taip lyg ir 
atveriamas kelias įgyvendinti pagrindiniam parlamentarizmo principui, kad 
vykdomoji valdžia turi parlamentinės daugumos paramą. Tačiau ne iki galo, 
nes Parlamentas, o tiksliau jo politinė dauguma, taip pat ir opozicija, negali 
pasiūlyti savo kandidatų, kurie galbūt netgi galėtų varžytis. 
 Vis dėlto Parlamentas negali būti ignoruojamas, nes išklausęs kandida-
to į Komisijos pirmininkus pareiškimą Parlamentas slaptai balsuoja dėl jo 
kandidatūros patvirtinimo. Balsavimo metu būtina surinkti visų narių dau-
gumos paramą. Jei kandidatas jos nesurenka, Europos Vadovų Tarybai ten-
ka per vieną mėnesį pasiūlyti naują kandidatą, kurį Europos Parlamentas 
renka pagal tą pačią procedūrą.
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 Europos Komisijos, kaip ir jos pirmininko, skyrimo procedūroje Europos 
Parlamento pozicija yra labai svari. Nors naują 28 narių Komisiją formuoja 
išrinktasis Komisijos pirmininkas ir valstybės narės, o jos sudėčiai pritaria 
Europos Vadovų Taryba, šio proceso rezultatus Parlamentas gali reikšmin-
gai paveikti, nes jis vardiniu balsavimu dar turi patvirtinti visą Komisijos su-
dėtį. 
 Kad įvyktų toks balsavimas Parlamentas susipažįsta su numatomais Ko-
misijos nariais ir vertina jų tinkamumą pareigoms. Parlamento pirmininkas 
kviečia išrinkto Komisijos pirmininko ir Tarybos siūlomus kandidatus į Ko-
misijos narius atvykti į atitinkamus komitetus pagal numatomas jų kompe-
tencijos sritis ir viešai atsakyti į Parlamento narių klausimus. Po to vyksta 
Komisijos pristatymas ir svarstymas plenariniame posėdyje ir galiausiai 
vardinis balsavimas. 
 Vis dėlto reikia pažymėti, kad nors Parlamento galimybės paveikti Komi-
sijos sudėtį yra nemažos, jomis pasinaudoti nelengva. Jeigu diskusijose su 
kuriuo nors kandidatu į Komisijos narius išryškėja neigiamas Parlamento 
narių nusistatymas arba kandidato  reputacija kelia rimtų abejonių, nėra 
numatoma galimybė Parlamentui blokuoti tokio kandidato paskyrimą. Par-
lamentui tuomet tenka rinktis – patvirtinti arba atmesti visą jau sudarytą 
Komisiją. 
 Parlamento nepritarimas siūlomai Komisijai – galingas kontrolės ir įta-
kos įrankis. Parlamentui nepritarus, pirmininkui tektų iš naujo formuoti Ko-
misijos sudėtį. 
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 Europos Sąjungos sutartis (17(8) straipsnis) numato, kad Komisija yra 
atskaitinga Parlamentui kolektyviai. Todėl pareikšti nepasitikėjimą jos pir-
mininkui ar kuriam nors nariui atskirai Parlamentas negali. Tačiau iškilus 
būtinybei jis gali pareikšti nepasitikėjimą visai Komisijai iš karto.
 Jeigu Parlamente siūloma pareikšti nepasitikėjimą Komisijai, tai balsa-
vimas dėl tokio sprendimo vyksta praėjus ne mažiau kaip trims dienoms po 
tokio pasiūlymo pateikimo. Balsuojama atvirai ir sprendimas priimamas, 
kada Komisijai nepasitikėjimas pareiškiamas dviem trečdaliais atiduotų 
balsų, sudarančių visų Europos Parlamento narių daugumą. Jei pasiūly-
mas pareikšti nepasitikėjimą priimamas, Komisijos nariai turi atsistatydinti 
kolektyviai.
 Be abejo, galimybė pareikšti nepasitikėjimą Komisijai yra galingas kon-
trolės įrankis. Antra vertus, juo nėra lengva pasinaudoti, nes priekaištai Ko-
misijai tikrai turi būti fundamentalūs ir labai rimti, kad už jos atstatydinimą 
balsuotų netgi du trečdaliai Parlamento narių. Todėl kol kas Parlamentas 
nėra nė karto šios savo teisės panaudojęs. Vienintelis atvejis, kada buvo pri-
artėta prie lemtingos ribos, buvo 1999 metais, kada tokiam balsavimui buvo 
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ruošiamasi dėl išryškėjusių Komisijos veiklos trūkumų disponuojant Sąjun-
gos biudžeto lėšomis bei kai kurių Komisijos narių nepotizmo. Bet tuomet 
Žako Santero (Jacques Santer)  vadovaujama Komisija pati savo noru atsi-
statydino, nelaukdama balsavimo Parlamente. 
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 Europos Parlamento galimybės daryti įtaką Europos Sąjungos Tarybos 
darbui yra daug mažesnės, palyginti su jo galimybėmis Komisijos atžvilgiu. 
Pirmiausia Taryba yra ne tik vykdomosios valdžios, bet ir teisėkūros institu-
cija. Todėl iš dalies jos santykiai su Europos Parlamentu yra labiau panašūs 
į parlamentų aukštųjų ir žemųjų rūmų, o ne į parlamentinės ir vykdomosios 
valdžios santykius.
 Antra, nors Taryba atlieka ir tam tikras vykdomosios valdžios funkcijas, 
ypač tose srityse, kurios nėra išimtinė Sąjungos kompetencija, ir sprendimai 
priimami pagal tarpvyriausybinį metodą (pvz., užsienio ir saugumo politika), 
tačiau visų pirma ji yra valstybių narių vyriausybių atstovų forumas, kuriame 
dažnai svarstomi tokie klausimai, kurių turinio valstybės nenori viešinti ar 
tuo labiau dėl jų diskutuoti su Europos Parlamento nariais. 
 Žinoma, tai nereiškia, kad Taryba yra visiškai demokratiškai išrinktų ins-
titucijų neprižiūrima. Atskirai paėmus kiekvienas Tarybos narys, kaip savo 
šalies vyriausybės narys, yra atskaitingas savo šalies parlamentui. Paga-
liau ir pati Taryba, nors jos kaip visumos kolektyvinė atskaitomybė Europos 
Parlamentui pagrindinėse sutartyse nėra numatyta, neignoruoja Europos 
Parlamento. Paprastai Tarybai pirmininkaujančių valstybių užsienio reika-
lų ministrai, o pastaraisiais metais net vyriausybių vadovai pasisako Parla-
mento plenarinėse sesijose pirmininkavimo kadencijos pradžioje ir pabai-
goje. Pirmininkaujančios valstybės ministrai diskutuoja ir pristato požiūrį į 
savo srities raidą atitinkamuose Parlamento komitetuose. 
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 Pagrindinės Europos Sąjungos sutartys nenumato daug galimybių Euro-
pos Parlamentui daryti įtaką Europos Vadovų Tarybos veiklai. Europos Par-
lamentas dalyvauja Vadovų Tarybai skiriant Komisiją arba tvirtinant daugia-
metę finansinę programą, o daugiau formalių galimybių paveikti sprendimą 
ir nėra. Sutartys numato tik “abipusio mandagumo” pareiškimo galimybes. 
 Kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo pradžioje Parlamento pir-
mininkui sudaromos sąlygos kreiptis į Tarybą ir išdėstyti Parlamento narių 
nuomonę aktualiais klausimais. Galimybė išdėstyti savo nuomonę, be abejo, 
yra svarbi. Tačiau didesnio poveikio svertų nėra, nes toliau Parlamento pir-
mininkas Tarybos posėdyje negali dalyvauti. Kita vertus, Europos Sąjungos 
sutartis (15(6d) straipsnis) numato, kad savo ruožtu Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas po kiekvieno Tarybos susitikimo apie priimtus politinius spren-
dimus pateikia pranešimą Europos Parlamentui. 
 Tarpvyriausybinė Europos Vadovų Tarybos, kaip aukščiausio lygio poli-
tinės valdžios institucijos, prigimtis lemia ribotas Parlamento, kaip demo-
kratinės priežiūros institucijos, galimybes. Būtent tai, ko gero, daugiausia ir 
teikia pagrindo svarstymams apie demokratijos deficitą Europos Sąjungoje. 
Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių politiniai lyderiai, kurie nustato pagrin-
dines Europos Sąjungos raidos kryptis. Kiekvienas iš lyderių yra atsakingas 
savo šalių parlamentams ir visuomenėms. Tačiau Europos Vadovų Taryba 
kaip visuma nepatiria jokio tiesioginio demokratinės priežiūros institucijų 
poveikio.
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 Europos Parlamento galimybė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismą yra dar viena veiksminga demokratinės vykdomosios valdžios prie-
žiūros priemonė. Europos Sąjungos sutartys numato, kad Europos Sąjun-
gos teismų sistema, susidedanti iš Teisingumo Teismo, Bendrojo teismo 
ir specializuotų teismų, yra visiškai atskirta nuo teisėkūros ir vykdomosios 
valdžios. Ji gali padėti spręsti ginčus ir nesutarimus tarp kitų valdžios šakų, 
jeigu šios skirtingai supranta ir taiko pagrindinių sutarčių bei kitų galiojan-
čių teisės aktų nuostatas. 
 Svarbiausi atvejai, kai Europos Parlamentas turi galimybę kreiptis į Tei-
singumo Teismą, yra kai kita Europos Sąjungos institucija nesilaiko Sutar-
ties arba kita institucija nesiima sutartyse numatytų veiksmų ir taip netin-
kamai atlieka pareigas. Žymiausios bylos, kurias Europos Parlamentas buvo 
inicijavęs prieš kitas institucijas (tiksliau, Tarybą) yra vadinamoji 1979–1980 
metų izogliukozės byla ir 1983—1985 m. byla dėl bendros transporto politikos. 
Pirmuoju atveju Europos Parlamentas pasiekė, kad Teismas panaikintų Ta-
rybos priimtą reglamentą, nes jį priimant nebuvo atsiklausta jo nuomonės. 
Antruoju atveju Parlamentas padavė Tarybą į teismą dėl to, kad ji nevyk-
do Sutartyse įrašyto įsipareigojimo tokią politiką įgyvendinti. Tačiau šį kartą 
Parlamentas nelaimėjo, nes, Teismo nuomone, Taryba turi teisę pati nu-
spręsti, kada yra tinkamas laikas tokią politiką pradėti plėtoti.
 Be galimybės atskirais atvejais su kitomis institucijomis bylinėtis Teis-
me Europos Parlamentas taip pat Teisingumo Teismo gali prašyti pateikti 
išankstinę nuomonę dėl kitų institucijų parengtų tarptautinių susitarimų su-
derinamumo su Sutarčių nuostatomis.
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 Europos Centrinis Bankas yra Europos Sąjungos institucija, turinti iš-
skirtinę veiklos sritį ir atsakomybę. Bankas vykdo Sąjungos pinigų politiką, 
rūpinasi kainų stabilumu ir vykdo euro emisiją. Šioje savo įgaliojimų srityje 
Bankas yra nepriklausomas, todėl Europos Parlamento demokratinės prie-
žiūros galimybės yra gana ribotos. 
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 Iš esmės Parlamentas turi du pagrindinius poveikio Europos Centriniam 
Bankui svertus. Pirmasis – tai dalyvavimas jo pirmininko ir vykdomosios 
valdybos skyrimo procese. Šiuo atveju Parlamentas dalyvauja panašiai kaip 
ir skiriant Europos Komisijos pirmininką bei jos narius, tačiau formaliai jo 
galios yra silpnesnės, nes užtenka tik Parlamento konsultacijos, bet nebūti-
nai reikia pritarimo. 
 Antrasis svertas – tai Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (284 (3) 
straipsnis) numatyta galimybė pakviesti Banko pirmininką ar kitus Valdybos 
narius pasisakyti kompetentingame Europos Parlamento komitete ir paaiš-
kinti vykdomos pinigų politikos srities sprendimus. Tačiau, žinoma, tai la-
biau Parlamento informavimas ir apsikeitimas nuomonėmis. Savo sprendi-
muose Bankas yra nepriklausomas ir pirmiausia turi rūpintis tinkamu savo 
įgaliojimų įgyvendinimu.
 Tai, kad Europos Centrinis Bankas yra labai reikšminga institucija, tačiau 
jai beveik jokio poveikio neturi Europos Parlamentas, ypač išryškino 2009 
metais Europos Sąjungoje prasidėjusi finansų ir valstybių skolų krizė. Krizės 
kontekste Banko veikla ir priimami sprendimai netgi savotiškai kuriam lai-
kui “nukonkuravo” Europos Parlamento veiklą pagal sulaukiamą plačiosios 
visuomenės dėmesio kiekį.
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 Iki pirmųjų tiesioginių Europos Parlamento rinkimų 1979 metais šis ryšys 
buvo tiesioginis, nes Europos Parlamentą sudarė nacionalinių parlamen-
tų narių delegacijos. Pradėjus rengti tiesioginius rinkimus vietoje buvusio 
glaudaus ryšio buvo sukurtos kitokios bendradarbiavimo priemonės: kas-
metinės parlamentų pirmininkų konferencijos, parlamentų Europos reikalų 
komitetų konferencija, jungtiniai parlamentiniai posėdžiai, neformalūs par-
lamentų nuolatinių komitetų ir frakcijų ryšiai, bendras parlamentinių tyrimų 
ir dokumentacijos centras. 
 Būtinybę glaudžiai bendradarbiauti, nuolat keistis informacija ir patirti-
mi Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams pirmiausia lemia 
tai, kad vykstant Europos integracijai daug sprendžiamų klausimų priklau-
so bendrai Sąjungos ir valstybių kompetencijai. Todėl teisės aktai, kuriuos 
tvirtina Europos ir atskirų valstybių parlamentai, neretai būna tarpusavyje 
susiję ir vienas kitą sąlygoja. 
 Lygiai taip pat ir demokratinė vykdomosios valdžios priežiūra yra bendras 
reikalas, nes Europos Parlamentas daugiausia įtakos turi tiktai Europos Ko-
misijai, o ne Europos Vadovų ir Ministrų taryboms, sudarytoms iš politikų, 
kurie pirmiausia atsakingi savo nacionaliniams parlamentams. Galiausiai 
priimant ir tvirtinant pagrindinius konstitucinius Europos Sąjungos sprendi-
mus dėl pagrindinių sutarčių keitimo ar naujų narių priėmimo būtinas tiek 
Europos Parlamento, tiek nacionalinių parlamentų pritarimas. 

091



130

9 skyrius

Europos Parlamentas 
– demokratijos ir 
pilietinės visuomenės 
plėtros forumas

092

 Europos ombudsmenas yra pareigūnas, kurio užduotis – tirti skundus 
dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. 
Toks netinkamas administravimas atsiranda, jeigu kuri nors Europos Są-
jungos institucija (pavyzdžiui, Europos Komisija) veikia nesilaikydama teisės 
aktų, netaiko gero administravimo principų arba kitaip pažeidžia žmogaus 
teises. Skundą ombudsmenui gali pateikti valstybės narės pilietis, verslo 
įmonės, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, Sąjungoje turintys registruo-
tą būstinę. 
 Paprastai ombudsmenui gali pakakti pranešti apie skundą atitinkamai 
institucijai, kad ji išspręstų problemą. Jei tyrimo metu nepavyksta išspręsti 
ginčo, ombudsmenas siekia, jei įmanoma, pasiūlyti draugišką sprendimą, 
kuris ištaisytų netinkamo administravimo faktą ir tenkintų skundo pareiš-
kėją. Nepavykus priimti draugiško sprendimo, ombudsmenas gali pateikti 
rekomendaciją ginčui išspręsti. Institucijai atmetus ombudsmeno rekomen-
daciją, jis gali pateikti specialų pranešimą Europos Parlamentui.

092
Ką veikia Europos 
Parlamento skiriamas 
ombudsmenas?



131

 Pagal paskutinius apibendrintus duomenis 2011 metais Europos ombuds-
menas gavo 2510 skundų, iš kurių 698 atitiko jo įgaliojimų sritį ir iš kurių 398 
buvo tiriami. Daugiausia buvo skundžiamasi Europos Komisija (58%). Kitos 
skundžiamos institucijos buvo Europos personalo atrankos tarnyba (11%), 
pats Europos Parlamentas (4%) ir Taryba (3%). Likusieji skundai susiję su 
kitomis institucijomis ir agentūromis.
 Europos ombudsmeno įgaliojimų imtis nėra labai plati, nes jis negali tirti 
skundų prieš valdžios institucijas valstybėse narėse, net jei skundai yra su-
siję su Europos Sąjungos klausimais, tačiau jis, ko gero, vienintelis Europos 
pareigūnas, kuris skiriamas vien tik Europos Parlamento. Todėl jo veikla yra 
natūrali Europos Parlamento vykdomos demokratinės priežiūros funkcijos 
tąsa.
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 Europos Parlamentas, be visų kitų pagrindinių funkcijų, esmingai prisi-
deda ir prie Europos Sąjungos institucijų priartinimo prie piliečių. Pagal Su-
tarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnį visi piliečiai (individualiai 
arba kartu su kitais piliečiais) gali teikti peticiją Europos Parlamentui. 
 Peticijos, t. y. skundai arba prašymai, gali būti pateikiami tiek dėl asme-
ninių, tiek dėl viešųjų reikalų. Vienintelis apribojimas yra tai, kad kreiptis 
galima tik tais klausimais, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai. 
Pavyzdžiui, peticijoje gali būti pateikiamas asmeninis prašymas, su Euro-
pos teisės taikymu susijęs skundas ar pastaba arba prašymas, kad Europos 
Parlamentas priimtų poziciją konkrečiu klausimu. 
 Jei piliečio peticijoje keliamas klausimas susijęs su viena iš Europos Są-
jungos kompetencijos sričių, ji pripažįstama priimtina ir perduodama Parla-
mento Peticijų komitetui, kuris vėliau sprendžia, kokių veiksmų turėtų būti 
imtasi pagal Darbo tvarkos taisykles. Čia galimi labai įvairūs variantai. Pe-
ticijų komitetas gali kreiptis į kitus Parlamento komitetus, visą Parlamentą, 
Europos Komisiją ar valstybes nares. 
 Pažymėtina, kad piliečiai gana aktyviai naudojasi šia teise ir Peticijų ko-
mitetui darbo tikrai netrūksta. Vidutiniškai per metus gaunama per 2000 
peticijų. Jos yra dviejų pagrindinių tipų – kolektyvinės, skirtos bendroms 
viešosioms problemoms, pvz., aplinkosaugos normų pažeidimams, laisvo 
asmenų judėjimo ar bendros rinkos suvaržymams, ir individualios, dažniau-
siai susijusios su verslininkų problemomis, su muitine, socialinių išmokų 
mokėjimų perkėlimais iš vienos valstybės į kitą ir kt.
 Savaime suprantama, jei peticijoje keliami klausimai nepatenka į Euro-
pos Sąjungos kompetencijos sritį, ji pripažįstama nepriimtina. Taip gali atsi-
tikti, kai keliamas klausimas aiškiai priklauso valstybės narės atsakomybės 
ir kompetencijos sričiai. Aišku, kad peticijos teikėjas dėl to gauna išsamų 
paaiškinimą.
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094
Ką veikia Europos 
Parlamentas žmogaus 
teisių srityje?

094

 Žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių Europos Parlamento priorite-
tų. Parlamentas yra labai svarbus veikėjas kovojant už demokratiją, žodžio 
laisvę, sąžiningus rinkimus ir engiamųjų teises. Parlamento veikla ir priim-
tos rezoliucijos skleidžia informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus. Atsi-
žvelgdamos į priimtas rezoliucijas ir apskritai Europos Sąjungos autoritetą, 
kai kurios vyriausybės persvarstė savo veiksmus, įskaitant mirties bausmės 
skyrimą, o nacionaliniai parlamentai sustabdė kai kurių įstatymų svarstymą.
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 Kadangi Europos Parlamentas turi pritarti visoms Europos Sąjungos 
asociacijos sutartims su trečiosiomis šalims, tai pagarba žmogaus teisėms 
toje šalyje yra vienas iš svarbiausių kriterijų, lemiančių Parlamento apsis-
prendimą. Nors Parlamentas retai kada atsisako pritarti sutartims, tačiau 
atskirais atvejais demonstruoja principingą laikyseną atidėliodamas klau-
simą ir reikalaudamas situacijos gerėjimo įrodymų. Pavyzdžiui, praktiškai 
per visą 2004—2009 m. Parlamento kadenciją Europos Sąjungos prekybos 
sutartis su Turkmėnistanu buvo nesvarstoma dėl to, kad nemažėjo praneši-
mų apie žmogaus teisių pažeidimus šioje valstybėje.
 Parlamentas žmogaus teisių klausimus svarsto kartą per mėnesį, kie-
kvienos Strasbūro plenarinės sesijos ketvirtadienio popietę. Nuo 1983 metų 
Europos Parlamentas kasmet rengia Metinį pranešimą apie žmogaus teisių 
padėtį pasaulyje. Nuo 1988 metų Europos Parlamentas taip pat kasmet ski-
ria Sacharovo premiją už minties laisvę tiems asmenims ir organizacijoms, 
kurie kovoja už žmogaus teises ir pagrindines laisves. Pavyzdžiui, 2009 me-
tais ši premija buvo skirta Rusijos visuomeninei organizacijai “Memorial”, 
pagarsėjusiai savo veikla atskleidžiant tiesą apie stalinizmo nusikaltimus. 
Ši 50 tūkst. eurų dydžio premija pavadinta garsaus rusų disidento Andrejaus 
Sacharovo vardu. Ji kiekvienų metų gruodžio mėnesio sesijoje yra iškilmin-
gai įteikiama laimėtojui. 
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095
Kokią įtaką Europos 
Parlamentas turi Europos 
Sąjungos užsienio 
reikalams?

 Paprastai valstybių vykdomoji valdžia nemėgsta parlamentų kišimosi į 
užsienio reikalus. Tai atsispindi ir Europos Sąjungos institucijų įgaliojimų 
struktūroje. Todėl pagrindinė priemonė, per kurią Parlamentas gali paveikti 
Sąjungos užsienio politikos turinį, yra biudžetas, kuris negali būti priimtas 
be Parlamento pritarimo. Kitos Parlamento galimybės priklauso nuo kon-
krečios politikos krypties specifikos. 
 Bendros užsienio ir saugumo politikos srityje Europos Parlamentas yra 
institucija, kuri yra informuojama, su kuria yra konsultuojamasi, bet kuri 
neturi įgaliojimų dalyvauti priimant svarbesnius sprendimus. Nedidelę po-
veikio galimybę suteikė tik Lisabonos sutarties įsigaliojimas. Pagal šią su-
tartį Europos Sąjungos vyriausiasis užsienio reikalų ir saugumo politikos 
įgaliotinis tuo pat metu yra ir Europos Komisijos vicepirmininkas. Ir kaip 
Komisijos vicepirmininkas jis, kaip ir visa Komisija, turi gauti Europos Par-
lamento pritarimą. 
 Kad ir kaip keista, bet Europos Parlamentas beveik neturi jokių poveikio 
svertų ir vienai iš labiausiai integruotų ir išimtinei Sąjungos kompetencijai 
priklausančiai užsienio prekybos politikai. Nors Parlamento nuolatinis tarp-
tautinės prekybos komitetas nuolat vykdo šios politikos stebėseną, tačiau 
Europos Komisijai nereikia naujų derybų su trečiosiomis šalimis mandato 
derinti su Parlamentu. Tam užtenka Tarybos sprendimo.
 Kita vertus, visiškai priešinga padėtis susiklostė tokiose svarbiose Są-
jungos užsienio politikos kryptyse, kaip Sąjungos plėtra ir Sąjungos asoci-
acijos su užsienio šalimis. Čia Parlamentas turi labai didelius įgaliojimus, 
nes visoms šiame kontekste sudaromoms sutartims reikia jo pritarimo. 
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 Parama parlamentinei demokratijai ir jos vertybių plėtra yra natūralus 
Europos Parlamento, kaip politinio forumo, veiklos prioritetas. Parlamento 
nariai, dirbdami įvairiose delegacijose, jungtinėse asamblėjose ir komite-
tuose su besivystančių šalių parlamentų atstovais, turėjo ne vieną galimybę 
gerai susipažinti su besiformuojančių demokratijų sunkumais ir problemo-
mis. Todėl 2007 metų birželio 18 d. Parlamento biuro sprendimu nuo 2008 
metų Generalinio sekretoriato Išorės politikos generaliniame direktorate 
pradėjo veiklą Parlamentinės demokratijos skatinimo biuras. 
 Pagrindinė biuro užduotis – pasinaudojant Europos Parlamento noru 
pasidalyti savo patirtimi ir žiniomis, remti naujų ir besiformuojančių demo-
kratinių valstybių, esančių už Europos Sąjungos ribų, parlamentus, t. y. pa-
dėti juos steigti ar pertvarkyti taip, kad būtų stiprinami jų gebėjimai vykdyti 
pagrindines teisėkūros, demokratinės vykdomosios valdžios priežiūros ir 
atstovavimo funkcijas.
 Parlamentinės demokratijos skatinimo biuras naujų ir besiformuojan-
čių demokratinių valstybių (pvz., Afganistano, Irako, Kirgizstano, Čilės ir kt.) 
parlamentų nariams ir tarnautojams organizuoja mokymus, teikia konsul-
tacijas strateginiais klausimais ir ilgalaikes stipendijas, taip pat užmezga 
kontaktus su Europos Parlamento nariais ir atitinkamomis tarnybomis. Be 
to, biuras šioms parlamentinėms organizacijoms teikia poreikiais pagrįstą 
ir specialiai pritaikytą techninę pagalbą, skirtą stiprinti pagrindinėms par-
lamentų funkcijoms; steigti parlamentinėms organizacijoms; įgyvendinti 
administracinėms ir institucinėms reformoms; inicijuoti tarpparlamenti-
niam bendradarbiavimui teisėkūros klausimais ir keistis pažangiausia pa-
tirtimi; plėtoti informacijos ir ryšių strategijoms ir elektroninės demokrati-
jos projektams. 
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097
Kaip Europos Parlamentas 
skatina Europos kultūros 
įvairovę?

097

 Europos Parlamentas, siekdamas sustiprinti savo ryšius su Europos pi-
lietine visuomene ir paskatinti jos susidomėjimą Europos vienybės puoselė-
jimo tematika, yra įsteigęs įvairių apdovanojimų ir prizų, skirtų išskirtiniams 
asmenų ar jų grupių pasiekimams įvertinti.



138

 Žinomiausias iš jų – tai 2007 metais įsteigtas LUX kino apdovanojimas. 
Jis kasmet skiriamas filmui, kurį sukūrė menininkai iš Europos šalių. Jo 
tikslai – tai parama Europos kinematografijai, kultūrų dialogui ir viešiems 
debatams apie europines vertybes. 
 Filmus konkursui atrenka komisija, sudaryta iš 17 kino pasaulio atstovų. 
Pretendentais gali tapti meniniai, dokumentiniai arba animaciniai filmai, pa-
statyti Europos Sąjungos šalyje arba Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, 
Šveicarijoje. Kūrinys turi skleisti europietiškas vertybes.
 Iš pradžių komisijos nariai paskelbia 10 pasirinkimų, o vėliau išrenka tris, 
kuriuos vertina Europos Parlamento nariai. Pastarieji ir nusprendžia, kas 
nugalės. Europos Parlamento nariai peržiūri tris tarptautinio žiuri premijai 
nominuotus filmus ir balsuoja. 
 Apdovanojimas skiriamas daugiausia balsų gavusiam filmui. Apdovano-
jimo dydis – 87 tūkst. eurų. Tai lėšos, kurios skirtos filmo subtitravimui 
oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, jo pritaikymui žmonėms su regos 
ir klausos sutrikimais bei platinimui.
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098
Ar turi Europos 
Parlamentas savo 
etosą?

 Graikiškos kilmės terminas “etosas” reiškia žmonių grupės priimtų nor-
mų, reguliuojančių jos narių elgesį, visumą. Kadangi Europos Parlamentas 
yra labai svarbi žmonių grupė arba netgi tiksliau institucija, tai natūralu, kad 
ją irgi turėtų vienyti tam tikras etosas.
 Tikriausiai pirmas įspūdis, kuri kyla pradėjus pažintį su Europos Parla-
mentu, yra jo dydis ir įvairovė. Sunku įsivaizduoti, kaip kartu dirba daugiau 
kaip 700 įvairiomis kalbomis ir iš įvairių šalių atvykę parlamentarai. Nuomo-
nių ir pozicijų įvairovė čia yra tikrai labai didelė. 
 Nepaisant to, Europos Parlamentas pasirodė kaip institucija, kuri turi 
gana aiškiai apibrėžtą tapatybę, etosą, taip pat ir bendrų interesų, tarp kurių 
galima išskirti du pagrindinius dalykus. 
 Pirmiausia Europos Parlamentas visada buvo demokratijos ir integraci-
jos gilinimo šalininkas ir visada rėmė tas politines iniciatyvas ir teisės aktų 
projektus, kurie buvo susiję su bendros rinkos, laisvo asmenų judėjimo, ne-
diskriminavimo, tautų suartinimo, pagrindinių demokratijos principų, žmo-
gaus teisių plėtra. 
 Antra, Europos Parlamentas visada nuosekliai siekė stiprinti savo po-
zicijas santykiuose su kitomis pagrindinėmis Europos Sąjungos instituci-
jomis: Europos Komisija, Europos Vadovų ir Ministrų tarybomis. Pradėjęs 
savo veiklą tik kaip konsultacinė asamblėja, Parlamentas palaipsniui įgijo 
lygiaverčio teisėkūros proceso dalyvio statusą. Todėl jo darbo kultūros dalis 
yra ypatingas šio statuso vertinimas ir labai jautri reakcija į rudimentinius 
kitų institucijų bandymus vis dar nepakankamai paisyti Parlamento nuomo-
nės ar netgi ignoruoti jį.
 Nors ir ne kiekvienas Europos Parlamento narys laikosi panašių nuos-
tatų, tačiau tai nekeičia šios bendros vyraujančios atmosferos ir daugumos 
Parlamento narių sutarimo dėl šių pagrindinių principų.
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099
Kur galima rasti daugiau 
informacijos apie Europos 
Parlamentą?

099

 Šiame komunikacijos amžiuje pagrindinė problema tapo ne informacijos 
stoka, bet jos perteklius. Todėl pravartu ieškoti ne bet kokios, bet deramai 
susistemintos ir pačios naujausios informacijos. Išsamiausias informacijos 
apie Europos Parlamentą šaltinis – oficiali Europos Parlamento interneto 
svetainė – http://www.europarl.europa.eu. Čia rasite Europos Parlamento 
sprendimų ir svarstymų apžvalgas, plenarinių sesijų kalendorių, komitetų 
ir frakcijų nuomones teisėkūros klausimais, teisės aktų projektus, Europos 
Parlamento narių sąrašus ir informaciją apie jų veiklą bei kitą – reguliariai 
atnaujinamą – informaciją.
  Besidomintys Europos Parlamento veikla gali kreiptis į Europos Par-
lamento Informacijos biurą Lietuvoje. Šio biuro tikslas – informuoti Lietu-
vos gyventojus apie Europos Parlamento priimamus sprendimus ir veiklą. 
Biuras vykdo įvairius projektus, kurių metu supažindina dalyvius su Euro-
pos Parlamento veiklos įtaka kasdieniam gyvenimui: organizuoja regioni-
nius diskusijų forumus, seminarus žurnalistams, dėstytojams, interesų 
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grupių atstovams, Euroscola konkursus vidurinėms mokykloms ir gimna-
zijoms, dalyvauja mugėse ir miestų šventėse, leidžia įvairius leidinius, ben-
drauja su jumis socialiniuose tinkluose. Daugiau informacijos internete,                           
http://www.europarl.lt, telefonu (8 5) 2120 766, arba elektroniniu paštu 
epvilnius@europarl.europa.eu. O visų vilniečių ir miesto svečių laukia Euro-
pos informacijos centras, esantis Gedimino pr. 16, kuriame rasite nemoka-
mų leidinių apie Europos Sąjungą. (tel.: (8 5) 2313 183, el. paštas: 
comm-rep-lt-info@ec.europa.eu).
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 Taip, galima. Galima aplankyti visas tris Europos Parlamento buveines, 
esančias Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Ekskursijos vyksta visus 
metus, išskyrus oficialias švenčių ir ne darbo dienas.
 Briuselyje prie Europos Parlamento veikia modernus Lankytojų centras 
–Parlamentariumas. Centre informacija pateikiama visomis oficialiosiomis 
kalbomis. Įėjimas nemokamas. Centras įrengtas taip, kad būtų patogu įvai-
raus amžiaus suaugusiesiems ir vaikams. 
 Taip pat rengiamos ekskursijos su gidu, kurios trunka vieną ar dvi valan-
das. Iš pradžių informaciją teikiantis darbuotojas papasakoja apie Europos 
Parlamento vaidmenį ir darbą. Po to einama į Parlamento plenarinių posė-
džių salę. Jei Parlamento dienotvarkė leidžia, galima susitikti su Europos 
Parlamento nariu. Jeigu lankomasi per plenarinį posėdį, tai iš lankytojų ga-
lerijos galima tiesiogiai stebėti plenarinių posėdžių salėje vykstančias dis-
kusijas.
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Ar galima aplankyti 
Europos Parlamentą?
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 Mokinių grupėms taip pat siūlome dalyvauti vaidmenų žaidime. Žaisdami 
mokiniai dalyvauja tarpusavio derybose ir diskutuoja apie tai, kokią ateitį jie 
norėtų sukurti Europai. Dirbdami pramanytose frakcijose jie diskutuoja ir 
turi pasiekti kompromisą, kad būtų priimtas teisės aktas.
 Strasbūre taip pat yra galimybė apsilankyti Europos Parlamento plena-
rinių posėdžių salėje tiek per gyvas plenarinių posėdžių savaites, tiek kitu 
laiku. Taip pat organizuojamos ekskursijos su gidu 20—45 asmenų grupėms. 
Šios ekskursijos nemokamos, tačiau jas reikėtų užsakyti iš anksto.
 Įmanoma apžiūrėti Europos Parlamento pastatus Liuksemburge. Tokiu 
atveju reikia kreiptis į tenykštį Europos Parlamento Informacijos biurą.
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