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AIŠKINAMOJI DALIS

Lisabonos sutarties poveikis Europos Sąjungos institucijų pusiausvyros raidai

Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Ministrų Tarybos ir Komisijos 
santykių raidos politinė analizė

Lisabonos sutartimi įsteigiama politinė sąjunga, kuriai suteikiamas juridinio asmens statusas ir 
ypatinga institucinė struktūra. Įvykdžius plėtrą, leidusią įgyvendinti suvienijimą, Europai 
būtinai reikalinga ši pertvarka, padėsianti įveikti 21-ojo amžiaus iššūkius, vienas kurių –
globalizacija. Galime teigti, kad Lisabonos sutartimi Europa siekia prisitaikyti prie naujos 
geopolitinės aplinkos, susidariusios pasibaigus Šaltajam karui, kaip ji tai padarė Romos 
sutartimi po Antrojo pasaulinio karo. Tęsdama savo taikos ir stabilumo projekto įgyvendinimą 
ir stiprindama savo socialinį ir ekonominį vientisumą, Europos Sąjunga suteikė savo 
piliečiams galimybę gyventi laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, o planetos mastu ji 
aktyviai prisideda kuriant teisingesnį ir tvaresnį pasaulį. Siekdama šio tikslo, dvidešimt 
septynias šalis sujungusi Europos Sąjunga privalėjo tapti „demokratiškesnė, skaidresnė ir 
veiksmingesnė“ (Lakeno deklaracija).

Todėl Lisabonos sutartimi iš dalies keičiama Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartis ir 
Europos Bendrijų steigimo sutartis (Romos sutartis su visais pakeitimais), kurios nuo šiol 
atitinkamai vadinsis Europos Sąjungos sutartimi (ESS) ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV). Pirmąja sutartimi nustatoma institucinė Sąjungos struktūra, antrąja – jos 
praktinės veiklos principai. Abi sutartys turi vienodą teisinę galią. Siekiant sklandumo, 
tikslinga ateityje Sutartį dėl ES veikimo padaryti priklausomą nuo pagrindinės Europos 
Sąjungos steigimo sutarties – taip būtų pateisintas lankstesnės (nei pagrindinei sutarčiai) 
procedūros taikymas, jei Sutartį dėl ES veikimo prireiktų persvarstyti.

Lisabonos sutartis įsigalios tik visoms valstybėms narėms ją ratifikavus. Tačiau 
nesumenkinsime ratifikavimo reikšmės jau dabar imdamiesi rengtis jos įgyvendinimui. 
Priešingai, jei vilkinsime pasirengimą, pavėluosime įgyvendinti ratifikuotą sutartį. Todėl 
visiškai pateisinama tai, kad kiekviena institucija, numatydama būsimą ratifikavimą, nagrinėja 
Sutarties įsigaliojimo pasekmes tiek jos pačios veiklai, tiek ir jos santykiams su kitomis 
institucijomis.

Šiame pranešime analizuojamas Lisabonos sutarties poveikis Europos Sąjungos institucijų 
pusiausvyros raidai. Jame pabrėžiama, kaip svarbu įgyvendinti naująsias nuostatas ir įvykdyti 
pirmuosius skyrimus.

Daugiausia dėmesio pranešime skirta Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, 
Tarybos ir Komisijos santykiams. Pranešime įvertinta bendra šių institucijų veiklos tarpusavio 
pusiausvyra, neapsiribojant vien jų santykiais su Europos Parlamentu. Tai – politinė analizė. 
Pranešime pateikiamos konkrečios rekomendacijos.
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Šiame pranešime nenagrinėjama, kokių būtinų vidaus organizacinių priemonių turi imtis 
Parlamentas pagal šios Sutarties reikalavimus. Minėtasis klausimas – vėlesnių pranešimų 
objektas. Nors šiame pranešime aptariamas Sąjungos išorės veiklos organizavimas, jame 
nenagrinėjama, kaip bus organizuota Europos išorės veiklos tarnyba, dėl kurios rengiamas 
atskiras pranešimas1. Taip pat jame nenagrinėjami santykiai su nacionaliniais parlamentais. 
Nors jiems tenka labai svarbus, sutarties prieduose pateiktų protokolų nuostatomis sustiprintas 
vaidmuo, nacionaliniai parlamentai vis dėlto nėra Europos Sąjungos institucijos. EP santykiai 
su nacionaliniais parlamentais bus apsvarstyti atskirame pranešime.

Šiame pranešime analizuojama numatoma politinių Sąjungos institucijų santykių raida 
įsigaliojus naujajai Sutarčiai. Pirmojoje dalyje pateikta istorinė apžvalga, po kurios 
nagrinėjamos pagrindinės kiekvienai institucijai skirtos Sutarties nuostatos. Toliau tyrime 
aptariami institucijų santykiai, (pirmieji) skyrimai, institucijų bendradarbiavimo ir Sąjungos 
išorės veiklos programavimas.

A. INSTITUCIJŲ PUSIAUSVYROS RAIDA

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra trys politinės institucijos, įkurtos Europos 
ekonominę bendriją įsteigusia Romos sutartimi.
Parlamentui, kurį sudarė nacionalinių parlamentų nariai, buvo skirtas konsultacinis vaidmuo. 
Tarybos sprendimai buvo priimami tik vieningai. Komisija siūlė Europos teisės aktus ir juos 
įgyvendino.

Pirmieji tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą įvyko 1979 m.

1986 m. pasirašytame Suvestiniame Europos akte buvo numatyta, kad dauguma su teisės 
derinimu (būtinu bendrajai rinkai sukurti) susijusių direktyvų Taryboje gali būti priimtos 
kvalifikuota balsų dauguma. Taip pat buvo sukurta nauja bendradarbiavimo su Europos 
Parlamentu procedūra šioms direktyvoms priimti.

Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartyse buvo nuosekliai įtvirtintas sprendimų priėmimas 
Taryboje balsų dauguma ir tuo pačiu nustatyta bei vėliau išplėtota bendro sprendimo su 
Europos Parlamentu procedūra.

Mastrichto sutartimi Komisijos kadencija, siekiant suvienodinti jos trukmę su Europos 
Parlamento kadencija, pratęsta nuo ketverių iki penkerių metų. Vėlesnėse sutartyse Europos 
Parlamento vaidmuo skiriant Komisijos pirmininką ir jos narius buvo nuolat stiprinamas. 
Sutarčių nuostatos, ir ypač veiklos praktika, gerokai sutvirtino Komisijos pirmininko 
vaidmenį institucijų sąrangoje.

Iki įsigaliojant Mastrichto sutarčiai Europos vienijimasis daugiausiai vyko socialinio 
gyvenimo ir ekonomikos srityse. Suvestinis Europos aktas, o ypač Mastrichto sutartis, kuriais, 
siekiant spręsti išorės politikos, teisingumo ir pilietybės klausimus, buvo įkurta Europos 

                                               
1 E. Broko pranešimas dėl Europos išorės veiklos tarnybos kūrimo institucinių aspektų, šiuo metu rengiamas 
Konstitucinių reikalų komitete.
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Sąjunga, pakylėjo Europos vienijimą į naują politinį lygmenį. Tačiau dviejų naujųjų ramsčių 
veikla vyko iš esmės vien šalių vyriausybių lygmeniu, o tai labai ribojo Europos Komisijos ir 
Parlamento vaidmenis. Amsterdamo sutartimi buvo nustatyta Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
BUSP pareigybė. Taip pat šioje sutartyje buvo numatyti pirmieji žingsniai Bendrijos mastu 
derinant migracijos politiką reguliuojančius TVR teisės aktus.

Pirmieji Europos šalių aukščiausio lygio susitikimai iš esmės buvo neoficialūs valstybių ir 
vyriausybių vadovų susitikimai. Nuo 1975 m. šie susitikimai, pavadinti Europos Vadovų 
Taryba, vyko reguliariai ir palaipsniui tapo vis oficialesni. Mastrichto sutartyje oficialiai 
patvirtintas jos atliekamas postūmio iniciatorės ir bendrosios politikos gairių kūrėjos vaidmuo. 
Vis dėlto teisiškai Europos Vadovų Taryba dar nebuvo nei institucija, nei specialus Tarybos 
organas.

Lisabonos sutartimi, į kurią įtraukti pagrindiniai Europos Konvento pasiūlymai, nustatoma 
nauja Sąjungos institucijų pusiausvyra. Naujojoje Europos Sąjungos sutartyje oficialiai 
panaikinta ramsčių sistema. Europos Sąjungai suteiktas juridinio asmens statusas. Bendrijos 
institucijos tampa Sąjungos institucijomis. Sutartyje naujai apibrėžtas kiekvienos institucijos 
vaidmuo ir jos kompetencija. Sutartyje nustatyta, kad Europos Vadovų Taryba tampa atskira 
nuo Tarybos Europos Sąjungos institucija. Visi sprendimai (su išlygomis) bus priimami 
normalia praktika laikoma bendro sprendimo procedūra, kuri taikoma ir biudžetui, kad ir 
laikantis ypatingos procedūros.

Taip Lisabonos sutartis, stiprindama vadinamąją „Bendrijos“ tvarką, keičia ją „Sąjungos“ 
tvarka, pagal kurią:

– Europos Vadovų Taryba nustato bendrąsias politines gaires ir prioritetus (postūmio 
iniciatorės vaidmuo);

– Komisija remia bendruosius Sąjungos interesus ir imasi atitinkamos iniciatyvos šiuo tikslu 
(iniciatyvos teisė); 

– Europos Parlamentas ir Taryba bendrai vykdo teisėkūros ir biudžeto funkcijas 
(parlamentinė dviejų rūmų sistema).

Tokia tvarka ypač taikoma biudžeto klausimu ir srityje, kuri anksčiau buvo vadinama 
teisingumu ir vidaus reikalais (TVR), vietoje kurios Sutartyje numatoma sukurti laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvę. Tik Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) veikla ir 
toliau vyks vyriausybių bendradarbiavimo lygmeniu.

B. PAGRINDINIŲ (NAUJŲJŲ) KIEKVIENOS INSTITUCIJOS NUOSTATŲ ANALIZĖ

1. Europos Parlamentas (ESS 14 straipsnis)

1.1. Europos Parlamentas kartu su Taryba vykdo teisėkūros, biudžetines, taip pat politinės 
kontrolės ir konsultavimo funkcijas.

Taigi Europos Sąjungos sutartyje patvirtinama, kad Sąjunga iš esmės veikia 
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parlamentinės sistemos principu.

1.2. „Įprastąja teisėkūros procedūra“ vadinama procedūra, kai sprendimą dėl Komisijos 
pasiūlymo bendrai priima Europos Parlamentas ir Taryba. Su tam tikrais papildomais 
ypatumais ši procedūra taikoma ir tvirtinant biudžeto išlaidas.

Taip Lisabonos sutartis patvirtina ir skatina „Bendrijos“ tvarką, ypač sustiprindama 
Europos Parlamento – Tarybos „dviejų rūmų sistemą.“

1.3. Europos Parlamentas įgyja daugiau įgaliojimų ir dėl ramsčių sistemos panaikinimo. 
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje taikoma įprastoji teisėkūros procedūra (nors 
kartais reikia laikytis specialios tvarkos).

Lisabonos sutartyje taip pat aiškiai apibrėžta Sąjungos kompetencija energetikos srityje.

Net ir BUSP, kuri iš esmės lieka vyriausybių tarpusavio bendradarbiavimo sritis, Europos 
Parlamentui tenka svarbus vaidmuo (žr. toliau).

Sustiprinti EP įgaliojimai priimant tarptautinius susitarimus, nes jo pritarimo reikės 
kiekvienam tarptautiniam susitarimui, susijusiam su vidaus srities klausimais, kuriems 
taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

1.4. Patvirtinama ir patikslinama, kad Europos Parlamentas vienodomis su Taryba teisėmis 
kontroliuoja, kaip Komisija vykdo jai deleguotus įgaliojimus. Lisabonos sutartyje 
atskirtos deleguotojo teisės akto ir įgyvendinimo teisės akto sąvokos. Pagal ESVS 290 
straipsnį, Europos Parlamentas arba Taryba vienodai įgalioti atšaukti Komisijos priimtą 
(pagal jai deleguotus įgaliojimus) teisės aktą. Pagal ESVS 291 straipsnį, Taryba ir 
Europos Parlamentas, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, iš 
anksto nustato vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisykles ir bendruosius principus. Pagal šiuo metu galiojančios ESS 202 
straipsnio nuostatas šį sprendimą gali priimti tik Taryba (vadinamasis „Komitologijos“ 
sprendimas), susipažinusi su Europos Parlamento nuomone.

1.5. Parlamento bus prašoma pritarti ir tam tikriems Sąjungai gyvybiškai svarbiems Europos 
Vadovų Tarybos arba Tarybos sprendimams: susijusiems su specialiųjų išlygų, 
leidžiančių spręsti ne vieningai, bet kvalifikuota balsų dauguma, taikymu (arba vietoje 
specialiosios teisėkūros procedūros leidžiančių taikyti įprastąją teisėkūros procedūrą), 
sprendimams dėl lankstumo skatinimo mechanizmų ir kt.

 Rekomendacija

 Gavęs platesnius įgaliojimus, Europos Parlamentas privalės jų vykdymui 

pritaikyti savo organizacinę struktūrą ir procedūras. Šiuo metu rengiama keletas 
pranešimų, kuriuose bus pateikta rekomendacijų šiais klausimais.

1.6. Parlamentas renka Komisijos pirmininką.
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Tokie rinkimai keičia Komisijos pirmininko skyrimo pobūdį. Europos Parlamento 
išrinktam Komisijos pirmininkui bus užtikrintas didesnis demokratinis teisėtumas ir 
įtakingesnė pozicija Sąjungos institucijų sąrangoje.

Sutartyje patikslinta, kad Europos Vadovų Taryba, „Atsižvelgdama į Europos Parlamento 
rinkimus ir atitinkamai pasikonsultavusi“ (ESS 17 straipsnio 7 dalis), siūlo kandidatą į 
Komisijos pirmininkus. Ši nuostata patvirtina ir įteisina procedūrą, pagal kurią de facto
2004 m. buvo išrinktas Komisijos pirmininkas.

11 deklaracijoje (dėl ESS 17 straipsnio 6 ir 7 dalių) patikslinta, kad „Europos 
Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba bendrai atsako už sklandų Europos Komisijos 
pirmininko rinkimų procesą. Prieš Europos Vadovų Tarybai priimant sprendimą, Europos 
Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos atstovai tinkamiausiu būdu rengia reikalingas 
konsultacijas. Vadovaujantis 17 straipsnio 7 dalies pirmąja pastraipa, šių konsultacijų 
metu didelis dėmesys skiriamas kandidatų į Komisijos pirmininko postą biografijos 
faktams, atitinkamai atsižvelgiant į Europos Parlamento rinkimus. Europos Parlamento ir 
Europos Vadovų Tarybos tarpusavio susitarimu atitinkamai gali būti nustatoma tokių 
konsultacijų rengimo tvarka.“

Būtina skubiai nustatyti šią tvarką. Šiame pranešime pateikta keletas su ja susijusių 
pasiūlymų (žr. D skirsnį).

1.7. Pirmininką, Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai ir kitus 
Komisijos narius kolektyviai balsuodamas tvirtina Europos Parlamentas.

Parlamentas, siekdamas suderinti kandidatų į Komisijos narius apklausos tvarką, parengė 
pranešimą, kuriame tiksliai nurodė jos procedūrą1. 

1.8. Pasiūlymams dėl tvirtesnio bendradarbiavimo priimti reikalingas Parlamento pritarimas 
(SESV 329 straipsnis).

 Rekomendacija

 Konstitucinių reikalų komitetas galėtų vėliau parengti pranešimą savo 

iniciatyva, kuriame detaliai paaiškintų Parlamento vaidmenį pradedant ir ypač 
vystant valstybių narių tvirtesnį bendradarbiavimą.

1.9. Lisabonos sutartyje Parlamentui suteikiama iniciatyvos teisė siūlyti peržiūrėti Sutartis.

Parlamentas vienodomis su Komisija ar bet kurios valstybės narės vyriausybe teisėmis 
gali teikti Tarybai projektus dėl Sutarčių keitimo (ESS 48 straipsnis). Jei priimamas 
sprendimas nagrinėti pasiūlytus pakeitimus, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas 
sušaukia konventą, kuriame dalyvauja ir Europos Parlamento atstovai.

                                               
1 A6–0179/2005. Pranešimas dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005 m. birželio 7 d., Andrew Duff).
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Europos Vadovų Taryba gali nuspręsti nešaukti konvento, tačiau šį sprendimą ji gali 
priimti tik gavusi išankstinį Parlamento pritarimą.

Bet Sutartyje visiškai neaptartas Europos Parlamento vaidmuo tarpvyriausybinių 
konferencijų (TVK) veikloje. Institucijos galėtų patikslinti jo dalyvavimo šioje veikloje 
principus, pagal kuriuos jis turėtų vykti ne žemesniu nei EP dalyvavimo paskutinėje TVK 
lygmeniu.

 Rekomendacija

 Konstitucinių reikalų komitetas galėtų vėliau parengti pranešimą savo iniciatyva, 

kuriame būtų aptarta naujoji peržiūros procedūra, suteikianti Europos Parlamentui 
daugiau įgaliojimų.

 Parlamentas galėtų pasiūlyti institucijoms parengti tarpusavio susitarimą, 
kuriame jos nurodytų TVK rengimo ir eigos tvarką, patikslindamos EP tenkantį 
vaidmenį.

2. Europos Vadovų Taryba (ESS 15 straipsnis)

2.1. Lisabonos sutartimi Europos Vadovų Tarybai suteikiamas institucijos statusas

Ji neturėjo šio statuso pagal šiuo metu galiojančią Sutartį. Europos Vadovų Tarybą kai 
kas laikė „galingesne Taryba.“ Tačiau Europos Vadovų Taryba, nors ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su Taryba (Tarybos sekretoriatas atliko ir Europos Vadovų Tarybos 
sekretoriato funkcijas), niekada nebuvo Tarybos organas.

Suteikusi Europos Vadovų Tarybai institucijos statusą ir patikslinusi, kad ji nevykdo 
teisėkūros funkcijų, Lisabonos sutartis patvirtino ir sustiprino Europos Vadovų Tarybos 
sui generis poziciją institucijų sąrangoje. Tai patvirtinta ir pirmininkavimo lygmeniu. 
Šiuo metu Europos Vadovų Tarybos pirmininko kadencijos trukmė tokia pati kaip ir 
Tarybos pirmininko. Sutartyje nustatytos tvirtos, aiškiai atskirtos nuo Tarybos pirmininko 
funkcijų Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigos.

Naujajai institucijai reikalingas nuosavas biudžetas, kurį turi visos kitos Sąjungos 
institucijos. Laukiama, kad svarstant 2009 m. biudžetą bus pateikta atitinkamų 
pasiūlymų.

Sutartyje numatyta, kad EVT sekretoriato funkcijas atliks Tarybos generalinis 
sekretoriatas (SESV 235 straipsnio 4 dalis). Taigi, nereikės priimti naujų administracijos 
darbuotojų. Tačiau Europos Vadovų Tarybos biudžete tikslinga numatyti punktą dėl EVT 
pirmininką aptarnaujančio kabineto, kuris gali būti kuriamas Europos Parlamento 
pirmininko kabineto pavyzdžiu su atitinkamais pakeitimais.

Tarybos generalinis sekretoriatas, atliekantis ir Europos Vadovų Tarybos sekretoriato 
funkcijas, de facto atliks svarbų tarpininko tarp EVT ir Tarybos vaidmenį. Jis būtų šių 
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institucijų „sąsaja“.

2.2. Sudėtis

Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, jos 
pirmininkas ir Komisijos pirmininkas. Jos darbe dalyvauja ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Lisabonos sutartimi keičiama Europos Vadovų Tarybos sudėtis. Šiuo metu galiojančioje 
sutartyje numatyta, kad susitikimuose kartu su Europos Vadovų Tarybos nariais 
dalyvauja jiems padedantys valstybių užsienio reikalų ministrai. Lisabonos sutartyje 
numatyta, kad EVT nariai patys gali priimti sprendimą dėl ministrų. Taigi atsisakoma 
automatiško ministrų dalyvavimo (Europos Vadovų Taryba gali spręsti kiekvienu atveju 
atskirai).

Siekiant užtikrinti sklandžią Europos Vadovų Tarybos susitikimų eigą padidėjus 
valstybių narių skaičiui, tikslinga nustatyti, kad už posėdžių stalo rinksis tik EVT nariai, o 
kviesti dalyviai posėdžiaus atokiau.

2.3. Pagrindinė misija

Europos Vadovų Taryba deramai skatina Sąjungos vystymąsi ir nustato bendrąsias 
politikos gaires ir prioritetus. Sutartyje patikslinta, kad EVT nevykdo teisėkūros 
funkcijų1.

Pagrindinės Europos Vadovų Tarybos misijos apibrėžtis lieka tokia pati kaip ir šiuo metu 
galiojančioje Sutartyje. Patikslinimą, kad EVT nevykdo teisėkūros funkcijų, nusprendė 
įrašyti Konventas ir vėliau TVK, siekdami aiškiai atskirti Europos Vadovų Tarybos ir 
Tarybos funkcijas.

2.4. Specialieji įgaliojimai

Be pagrindinės misijos deramai skatinti ES vystymąsi, Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
Europos Vadovų Tarybai tenka svarbus vaidmuo Bendros užsienio politikos ir saugumo 
sityje ir atliekant tam tikras svarbias konstitucines užduotis. Pastarosios užduotys pagal 
šiuo metu galiojančios Sutarties nuostatas buvo pavedamos „Valstybių arba vyriausybių 
vadovų lygio tarybai.“ Lisabonos sutartyje šis organas visiškai nenumatytas.

Jei Sutartyse nenumatyta kitaip, Europos Vadovų Taryba sprendimus priima bendru 
sutarimu. Ši sąvoka platesnė nei sprendimų priėmimas vieningai. Ypatingų užduočių 
atvejais Lisabonos sutartyje nurodyta, kokia balsų dauguma Europos Vadovų Taryba gali 
priimti sprendimą. Tokiais atvejais Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Komisijos 
pirmininkas nedalyvauja balsavime.

                                               
1 Europos Vadovų Tarybos dalyvavimas tam tikrose teisėkūros procedūrose (žr. toliau) negali būti laikomas 
teisėkūros funkcijų atlikimu, nes ji dalyvauja tik priimant sprendimą dėl procedūros eigos tais atvejais, kai 
susiduriama su ypatingomis kliūtimis, bet nesprendžia klausimų, susijusių su esminiu svarstomo teisės akto 
turiniu.
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2.4.1. Vadovaudamasi Sutartimi, Europos Vadovų Taryba priima konstitucinio pobūdžio 
sprendimus.

2.4.1.1. Vieningai priimami sprendimai

– Dėl Europos Parlamento sudėties (ESS 14 straipsnio 2 dalis).
– Dėl rotacijos sistemos skiriant Komisijos narius. Nuo 2001 m. lapkričio 

1 d. – dėl Komisijos sudėties (ESS 16 straipsnio 9 dalis).
– Dėl Europos centrinio banko Valdančiosios tarybos balsavimo taisyklių 

pakeitimo (4 protokolo 40 straipsnio 2 dalis).
– Dėl Europos prokuratūros įgaliojimų skyrimo ir išplėtimo (SESV 86 

straipsnio 4 dalis).
– Dėl išlygų, leidžiančių priimti sprendimą ne vieningai, bet kvalifikuota 

balsų dauguma (Europos Parlamentui pritarus) arba vietoje specialiosios 
teisėkūros procedūros taikyti įprastąją teisėkūros procedūrą, taikymo 
(Europos Parlamentui pritarus) (ESS 48 straipsnio 7 dalis)1.

– Dėl SESV trečiosios dalies nuostatų dėl Sąjungos vidaus politikos ir 
veiksmų arba jų dalies pakeitimo (valstybėms narėms pritarus) (ESS 48 
straipsnio 6 dalis).

2.4.1.2. Kvalifikuota balsų dauguma priimami sprendimai

– Dėl Tarybos sudėties (SESV 236 straipsnis).
– Dėl Tarybai pirmininkaujančio Trejeto rotacijos (SESV 236 straipsnis).

2.4.2. „Europos Vadovų Taryba nustato Sąjungos strateginius interesus ir tikslus“ (ESS 
22 straipsnis). „Europos Vadovų Taryba nustato bendros užsienio ir saugumo 
politikos, įskaitant gynybinio pobūdžio reikalus, Sąjungos strateginius interesus, 
tikslus ir apibrėžia bendras gaires“ (ESS 26 straipsnis). Europos Vadovų Taryba 
abiem atvejais gali priimti sprendimus, kurie vis dėlto neturi teisės aktų galios.

Sutarties nuostatos dėl Sąjungos išorės veiksmų nagrinėjamos toliau F skirsnyje.

2.4.3. „Europos Vadovų Taryba apibrėžia laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 
teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires“ (spręsdama bendru sutarimu) 
(SESV 68 straipsnis).

Priešingai nei bendros užsienio politikos srityje, nenumatoma glaudžiai susieti 
Europos Vadovų Tarybos veiklos su Tarybos veikla.

2.4.4. Europos Vadovų Taryba gali sustabdyti teisėkūros procesą taikydama būtino 
sustabdymo procedūrą (angl. emergency brake) socialinės apsaugos srities 
klausimams (SESV 48 straipsnis) ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose 

                                               
1 Yra ir daugiau panašiai nukrypti leidžiančių specialiųjų išlygų, pvz.: SESV 312 straipsnio 2 dalies antroji 
pastraipa, pagal kurią galima kvalifikuota balsų dauguma priimti daugiametę finansinę programą, arba ESS 31 
straipsnio 3 dalis, pagal kurią kvalifikuota balsų dauguma galima priimti sprendimus BUSP srityje.
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bylose klausimams (SESV 82 ir 83 straipsniai).

Jei svarstant klausimą Europos Vadovų Taryboje atsiranda nesutarimų, teisėkūros 
procedūra de facto sustabdoma. Galima apgailestauti, kad nesilaikoma principo, 
pagal kurį Europos Vadovų Taryba neatlieka teisėkūros funkcijų.

SESV 82 ir 83 straipsniuose numatytais atvejais teisingumo ir vidaus reikalų 
srityje galima pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą pagal supaprastintą procedūrą1.

2.4.5. Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimus

– Dėl savo pirmininko rinkimų (ESS 15 straipsnio 5 dalis).
– Dėl Komisijos pirmininko kandidatūros siūlymo Europos Parlamentui (ESS 17 

straipsnio 7 dalis).
– Dėl Komisijos skyrimo po to, kai Europos Parlamentas patvirtina asmenų, 

kuriuos Europos Vadovų Taryba (bendru sutarimu su Parlamento išrinktuoju 
Komisijos pirmininku) siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašą (ESS 17 straipsnio 
7 dalis).

– Dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai 
skyrimo, suderinusi jo kandidatūrą su Komisijos pirmininku. Šiam skyrimui 
turi pritarti Europos Parlamentas, tvirtindamas asmenų, siūlomų skirti 
Komisijos nariais, sąrašą (ESS 18 straipsnio 1 dalis).

– Dėl Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos narių skyrimo (SESV 283 
straipsnio 2 dalis).

2.4.6. Europos Vadovų Taryba savo Darbo tvarkos taisykles priima paprastąja balsų 
dauguma (SESV 235 straipsnio 3 dalis).

Šiose taisyklėse nustatoma Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento 
bendradarbiavimo tvarka, taip pat Parlamento pirmininko dalyvavimo Europos 
Vadovų Tarybos posėdžiuose tvarka.

2.5. Pirmininkas

2.5.1. Europos Vadovų Taryba savo pirmininką išsirenka kvalifikuota balsų dauguma 
dvejų su puse metų kadencijai; pirmininkas gali būti perrenkamas dar vienai 
kadencijai.

Abi (galimos) pirmininko kadencijos trunka tiek pat, kiek ir Europos Parlamento 
bei Komisijos pirmininkų kadencijos. Atsižvelgiant į šias skirtingas funkcijas 
siejančius politinius ryšius, būtų tikslinga numatyti, kad kadencijų pradžios 
sutaptų.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas negali eiti pareigų kurioje nors valstybėje. 

                                               
1 Ta pati tvarka numatyta ir 86 straipsnio nuostatose dėl būsimosios Europos prokuratūros įgaliojimų išplėtimo. 
Tačiau šiuo atveju Europos Vadovų Taryba labiau veikia kaip skatintoja, o ne kaip vykdanti būtino sustabdymo 
procedūrą (angl. emergency brake).
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Tačiau Sutartyje jam nedraudžiama eiti kitų pareigų Europos Sąjungos institucijų 
sistemoje. Konventas sąmoningai sudarė galimybę Komisijos pirmininkui eiti 
Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigas. Tačiau Sutartyje neatsižvelgta į 
Konvente siūlytą nuostatą, pagal kurią Europos Vadovų Tarybos pirmininko 
pareigas eiti turėtų ministras pirmininkas, ne mažiau kaip dvejus metus dalyvavęs 
Europos Vadovų Tarybos veikloje. Taip paliekamas labai platus kandidatų eiti 
EVT pirmininko pareigas pasirinkimas.

2.5.2. Pagrindinė Europos Vadovų Tarybos pirmininko funkcija yra pirmininkauti EVT, 
vadovauti jos darbui, užtikrinti pasirengimą veiklai ir jos tęstinumą, palengvinti 
sanglaudą ir bendrą sutarimą (ESS 15 straipsnio 6 dalis).

Kaip apibrėžta Sutartyje, pirmininko misija yra pirmininkauti Europos Vadovų 
Tarybai. Jis nėra, nors kai kas to norėtų, Sąjungos prezidentas. Išrinktas tik 
Europos Vadovų Tarybos lygmeniu, jis neturi demokratinio teisėtumo, būtino eiti 
Sąjungos prezidento pareigas.

Jo funkcijos yra aiškiai atskirtos nuo Tarybos pirmininko funkcijų.

Europos Vadovų Tarybos darbui rengti ir jo tęstinumui užtikrinti EVT 
pirmininkui būtinai prireiks nuolatinio glaudaus ryšio tiek su Komisijos 
pirmininku, tiek ir su Bendrųjų reikalų tarybos pirmininku. Taip pat teks 
bendradarbiauti ir su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu. Visi šie ryšiai turėtų būti 
deramai organizuoti.

2.5.3. Po kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo EVT pirmininkas pateikia 
pranešimą Europos Parlamentui (ESS 15 straipsnio 6 dalis).

Ši nuostata patvirtina nusistovėjusią tradiciją. Vis dėlto Europos Parlamentas 
turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos pirmininkų 
funkcijos skirtingos. Tarybos, kuri kartu su Parlamentu vykdo teisėkūrą, veikla 
Parlamentui svarbi ne mažiau kaip Europos Vadovų Tarybos veikla. Todėl, nors 
Sutartyje nėra aiškios nuostatos šiuo klausimu, reikia paraginti, kad Tarybos 
pirmininkas (šias pareigas einantis ministras pirmininkas) pradėdamas kadenciją 
pateiktų Europos Parlamentui savo programą, o ją baigdamas – veiklą įvertinančią 
ataskaitą.

2.5.4. „Europos Vadovų Tarybos pirmininkas savo lygiu ir pagal savo pareigas užtikrina 
atstovavimą Sąjungai užsienyje bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 
nepažeisdamas Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai įgaliojimų“ (ESS 15 straipsnio 6 dalis).

Ši nuostata patvirtina dabartinę praktiką kitokiu aspektu. Šiuo metu Sąjungai 
užsienyje atstovauja Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras 
pirmininkas, kuriam padeda jo vyriausybės užsienio reikalų ministras. Reikia 
pastebėti, kad ateityje nė vienas jų neatstovaus Sąjungai užsienyje.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovavimas Sąjungai užsienyje apsiriboja 
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išorės politikos ir bendros saugumo politikos sritimis. Kitose Sąjungos išorės 
veiklos srityse (susijusiose su Bendrijos kompetencija) jai atstovauja Komisija.

Siekiant išvengti nesusipratimų ar net įgaliojimų konflikto būtina pagal bendrą 
užsienio ir saugumo politiką patikslinti, kaip reiktų suprasti Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkui pavestą „savo lygiu ir pagal savo pareigas“ atstovavimą 
Sąjungai nepažeidžiant plačių Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams 
ir saugumo politikai įgaliojimų, suteiktų pagal ESS 27 straipsnio 2 dalies 
nuostatas.

2.5.5. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Sutarties nuostatas Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės narės ministras pirmininkas nevaidina ypatingo 
vaidmens Europos Vadovų Taryboje, be to, anksčiau jo pagrindinė užduotis buvo 
pirmininkauti Europos Vadovų Tarybai. Girdime nuomonių, kad ištaisyti padėtį 
galima skiriant jį Bendrųjų reikalų tarybos pirmininku, nes ji pagal Sutartį 
įpareigota dalyvauti rengiant Europos Vadovų Tarybos darbą ir užtikrinant jo 
tęstinumą. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras pirmininkas, 
bendradarbiaudamas su Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkais, 
galėtų rengti Europos Vadovų tarybos posėdžius ir užtikrinti darnią jų eigą.

2.5.6. Europos Vadovų Tarybai priėmus sprendimą nagrinėti pasiūlymus iš dalies 
pakeisti Sutartis, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas sušaukia atstovų konventą 
ir (arba) tarpvyriausybinę konferenciją (ESS 48 straipsnio 2 dalis).

Tačiau Sutartyje nenurodytas Europos Vadovų Tarybos pirmininko vaidmuo 
šiuose forumuose.

Iki šiol konvento pirmininką skirdavo arba konventas, arba Europos Vadovų 
Taryba. Kiekvienu atveju pirmininkui tekdavo atlikti labai svarų vaidmenį. 
Tikslinga išsaugoti pirmininko ad hoc skyrimo praktiką.

Šiuo metu TVK pirmininkauja Tarybos pirmininkas, einantis ir Europos Vadovų 
Tarybos pirmininko pareigas. Nors Sutartyje nenurodyta, Europos Vadovų Taryba 
netrukdomai gali pasiūlyti Europos Tarybos pirmininkui eiti TVK pirmininko 
pareigas. Taip pat naujosios Sutarties nuostatose nedraudžiama Tarybos 
pirmininkui ir toliau eiti TVK pirmininko pareigas.

 Rekomendacija

 Europos Parlamentas galėtų pasiūlyti Europos Vadovų Tarybai tarpinstitucinį 

susitarimą, kuriame būtų oficialiai nurodyta, kokį vaidmenį tarpvalstybinėse 
konferencijose atlieka Europos Parlamentas. Būtina užtikrinti, kad šis vaidmuo 
atitiktų lygmenį, kuriuo Europos Parlamentas dalyvavo paskutinėje 
tarpvalstybinėje konferencijoje.

3. Taryba (ESS 16 straipsnis)
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3.1. Taryba bendrai su Europos Parlamentu vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas.

Sutartyje Tarybai kaip ir Europos Parlamentui aiškiai suteikiamos teisėkūros organo 
funkcijos. Tai logiška bendro sprendimo procedūros išplėtimo pasekmė.

Logiška šios naujosios tvarkos pasekmė yra ir tai, kad Parlamentui turi būti suteikta teisė 
naudotis tomis pačiomis privilegijomis, kurias turi Taryba dalyvaudama Europos 
Parlamento ir Komisijos veikloje; čia turime galvoje galimybę dalyvauti tam tikrų darbo 
grupių veikloje ar leidimą susipažinti su tam tikrais dokumentais.

Vadovaujantis šia logika, Sutartyje nustatyta, kad Taryba posėdžiauja viešai, kai 
sprendžia ir balsuoja dėl įstatymo galią turinčių teisės aktų projektų.

3.2. Išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip, Taryba sprendžia kvalifikuota balsų 
dauguma.

Sutartyje numatyta keletas išlygų, suteikiančių Europos Vadovų Tarybai galimybę 
(vieningai) priimti sprendimus leisti Tarybai tam tikrose srityse spręsti ne vieningai, bet 
kvalifikuota balsų dauguma arba vietoje specialiosios teisėkūros procedūros taikyti 
įprastą teisėkūros procedūrą. Net jei šiomis išlygomis naudojamasi mažai arba beveik 
nesinaudojama, jų įtraukimas į Sutartis rodo, kokia kryptimi siekia kreipti teisėkūros 
raidą tarpvalstybinėje konferencijoje dalyvaujančios valstybės narės.

3.3. Taryba susirenka įvairios sudėties; sudėčių sąrašą priima Europos Vadovų Taryba.

Sutartyje atskirai minimos dvi sudėtys: Bendrųjų reikalų taryba ir Užsienio reikalų taryba 
(ESS 16 straipsnio 6 dalis). Tai padaryta neatsitiktinai – norėta išskirti šias dvi sudėtis, 
nes Tarybai atliekant savo funkcijas kaip tik joms tenka pagrindinis vaidmuo. Kiekvienai
šių sudėčių Sutartyje nustatytos specialios užduotys.

Šiuo metu tiek Bendrųjų reikalų tarybos, tiek ir Užsienio reikalų tarybos nariai yra 
užsienio reikalų ministrai. Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai ir jos nustatytai bendrai 
užsienio politikai, Užsienio reikalų taryba tapo svarbesnė ir sumenkino Bendrųjų reikalų 
tarybos reikšmę. Konventas pageidavo pabrėžti svarų Bendrųjų reikalų tarybos vaidmenį 
naujojoje institucijų sąrangoje.

3.3.1. Bendrųjų reikalų tarybai tenka pagrindinė misija užtikrinant naująją institucijų 
pusiausvyrą. Jai tenka trys užduotys:

– Užtikrinti įvairios sudėties Tarybos darbo nuoseklumą.
– Derinti Tarybos veiklą su Komisijos ir Europos Parlamento veikla.
– Bendradarbiaujant su Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkais 

rengti Europos Vadovų Tarybos susitikimus ir užtikrinti tolesnį su jais susijusį 
darbą.

Be šių užduočių Bendrųjų reikalų taryba sprendžia jos kompetencijos klausimus: 
institucijų reikalus, su įvairiomis politikos kryptimis susijusius horizontalaus 
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pobūdžio, pvz., plėtros klausimus.

Be to, Bendrųjų reikalų tarybai būtų galima pavesti tvirtinti biudžetą ir 
daugiametes finansines perspektyvas.

Politiniu lygmeniu Bendrųjų reikalų taryba turėtų tapti Korepero analogu. 
Atlikdama jai pavestą koordinatoriaus funkciją, ji turėtų spręsti ginčytinus 
klausimus, kurie šiuo metu dėl Bendrųjų reikalų tarybos neveiklumo pernelyg 
lengvai persiunčiami spręsti Europos Vadovų Tarybai.

3.3.2. Užsienio reikalų tarybai pavesta rengti visus (o ne vien su BUSP susijusius) 
Sąjungos išorės veiksmus.

Bendros saugumo politikos srityje yra ypatinga problema. Sutartyje nurodyta, kad 
bendra saugumo ir gynybos politika yra sudėtinė bendros užsienio ir saugumo 
politikos dalis (ESS 42 straipsnis). Todėl nuo šiol netikslinga kurti atskirą Tarybą 
saugumo ir gynybos reikalams. Vietoj to reikėtų, kaip tai šiuo metu daroma, 
kviesti dalyvauti Užsienio reikalų taryboje valstybių narių gynybos ministrus, 
juolab kad Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis sprendžia abiejų politikos sričių 
klausimus. 9 deklaracijoje dėl 16 straipsnio 9 dalies nurodyta, kad Politiniam ir 
saugumo komitetui pirmininkauja Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai atstovas.

3.3.3. Kadangi Bendrųjų reikalų tarybos ir Užsienio reikalų tarybos misijos labai 
skirtingos, numatyta, kad ir jų nariai būtų skirtingų sričių politikai. Akivaizdu, kad 
užsienio reikalų ministrai turėtų dirbti Užsienio reikalų taryboje, tačiau abejotina, 
ar jiems tinka, kaip tai (istoriškai susiklosčius) yra šiuo metu, dirbti ir Bendrųjų 
reikalų taryboje. Užsienio reikalų tarybos veikla tiek išsiplėtė, kad vienam 
pareigūnui dirbti abiejose Tarybose tampa nerealu. Tikimės, kad valstybių narių 
vyriausybės, įvertinusios padėtį, padarys atitinkamas išvadas.

Pats Tarybai pirmininkaujančios šalies ministras pirmininkas taip pat galėtų atlikti 
tam tikrą vaidmenį Bendrųjų reikalų taryboje, ypač rengiant Europos Vadovų 
Tarybos susitikimus. Bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku, jis galėtų 
rengti Europos Vadovų Tarybos darbą ir užtikrinti jo tęstinumą.

3.4. Įvairios sudėties Tarybai, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, pirmininkauja valstybių narių 
atstovai lygios rotacijos tvarka.

Iš pirmo žvilgsnio šia Sutarties nuostata patvirtinama dabartinė praktika. Tačiau Europos 
Vadovų Tarybos sprendimo projekte dėl tam tikro Sutarties straipsnių skaičiaus 
įgyvendinimo, ypač 9 deklaracijoje dėl 16 straipsnio 9 dalies, yra ypatinga nuostata, pagal 
kurią Tarybai pirmininkauja iš anksto nustatytos trijų valstybių narių grupės. Skirtingai 
nei pagal šiuo metu galiojančią tvarką, kai į pirmininkaujantį Trejetą kas 6 mėnesiai 
ateina naujas narys, o vienas narys jį palieka, Lisabonos sutartyje numatyta, kad Tarybai 
18 mėnesių laikotarpiu pirmininkaus viena nuolatinės sudėties valstybių narių grupė.

Europos Vadovų Tarybos pasiūlyme patikslinta, kad šios grupės bus sudaromos 
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atsižvelgiant į šalių įvairovę ir jų geografinius ir demografinius ypatumus.

Dalyvaudamas daugiamečiame programavime, Trejetas bendrai su Europos Komisija ir 
Parlamentu galėtų parengti 18 mėnesių programą. Taip jo veikla taptų nuoseklesnė ir 
sklandesnė (žr. toliau E skirsnį).

 Rekomendacija

 Parlamentas turėtų paraginti Trejetą sudarančių valstybių narių ministrus 

pirmininkus pateikti 18 mėnesių programą. Per šiuos 18 mėnesių Tarybai 
pirmininkaujančios šalies ministras pirmininkas savo kadencijos pradžioje pateiktų 
Europos Parlamentui veiklos programą, o jos pabaigoje – nuveikto darbo ataskaitą.

3.5. Parengtas naujas protokolas, kuriuo patvirtinama Euro grupė, kurios nariai išsirenka 
pirmininką dvejų su puse metų kadencijai.

Pirmininką išsirenka pati grupė. Pagrindinė Euro grupės pirmininko užduotis – derinti 
veiklą su ECOFIN taryba ir teikti jai informaciją. Numatyta, kad grupė bus kviečiama 
dalyvauti Europos Vadovų Tarybos susitikimuose, kuriuose svarstomi ekonominės ir 
pinigų politikos klausimai.

Šis protokolas, nors jame minimos „ypatingos sąlygos tvirtesniam dialogui tarp valstybių 
narių“, galėtų būti pavyzdys rengiant tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą. Tai 
taikytina ir specialiosioms nuostatoms valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro. Šios 
„Specialiosios nuostatos valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro“, yra SESV VIII 
antraštinės dalies „Ekonominė ir pinigų politika“ 4 skyriuje.

Reikia pabrėžti, kad šios nuostatos suteikia Euro grupei galimybių taikyti „atitinkamas 
priemones, užtikrinančias vieningą atstovavimą tarptautinėse finansų institucijose ir 
konferencijose“ (SESV 138 straipsnio 2 dalis).

4. Komisija (ESS 17 straipsnis)

4.1. Europos Sąjungos sutartyje (ESS 17 straipsnis) patvirtinama ir aiškiau nei šiuo metu 
galiojančioje Sutartyje apibrėžiama Komisijos misija ir užduotys. Joje patvirtinta ir 
aiškiai apibrėžta ligšiolinės praktikos raida.

Labai reikšminga tai, kad Sutartyje suteikiama Komisijai užduotis inicijuoti Sąjungos 
metinių ir daugiamečių programų sudarymą ir nurodoma, kad joms sudaryti turi būti 
rengiami tarpinstituciniai susitarimai. Išplėtus Bendrijos kompetenciją, ypač teisingumo 
ir vidaus reikalų srityje, labai svarbu, kad naujoji Komisija, pradėdama kadenciją, 
pateiktų teisėkūros programą. (Žr. E skirsnį).

Sutartyje taip pat pavedama Komisijai užtikrinti Sąjungos atstovavimą savo 
kompetencijos srityse. Su Europos Vadovų Tarybos pirmininku ir Sąjungos vyriausiuoju 
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atstovu užsienio reikalams ir saugumo politikai ji tampa trečiąja Sąjungai atstovaujančia 
instancija. Aišku, vykdant šią užduotį joms būtina tarpusavyje derinti veiksmus.

ESS 17 straipsnio 2 dalyje patvirtinama Komisijos iniciatyvos teisė teisėkūros srityje, 
kuri ir toliau išsaugo beveik išimtines teises šioje srityje praktiškai tokiomis pat 
sąlygomis.

4.2. Pagrindinė naujoji nuostata dėl Komisijos susijusi su jos sudėtimi. Nuo 2014 m. 
lapkričio 1 d. Komisijos narių skaičius turėtų atitikti du trečdalius valstybių narių 
skaičiaus.

Europos Parlamentas nuo pat 2004 m. Tarpvyriausybinės konferencijos manė, kad 
Komisijos narių skaičiaus sumažinimas – pagrindinė reforma, ir apgailestavo, kad ši 
nuostata bus taikoma tik nuo 2014 m.

Iš tiesų, Europos Parlamento nuomone, Komisijos narių skaičių reikėjo būtinai sumažinti 
siekiant išsaugoti kolegialų Komisijos pobūdį. 

Tačiau 2008 m. gruodžio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriame 
buvo priminta, kad pagal galiojančias Sutartis Komisijos narių skaičius turėjo būti 
sumažintas 2009 m., buvo susitarta, kad, jeigu Lisabonos sutartis įsigalios, laikantis 
būtinų teisinių procedūrų bus priimtas sprendimas, kad Komisiją ir toliau sudarytų po 
vieną kiekvienos valstybės narės pilietį.

Taigi 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose aiškiai primenama, kad, 
jei Lisabonos sutartis nebus ratifikuota, toliau galios Nicos sutarties 213 straipsnis.

4.3. Lisabonos sutartyje sustiprinamas Komisijos pirmininko vaidmuo. Kiekviena nauja 
sutartis buvo pirmininko raidos nuo primus inter pares iki tikrojo kolegijos pirmininko 
statuso etapas. 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas 
susitarimas išsaugoti principą, pagal kurį kiekviena valstybė narė turi po vieną Komisijos 
narį, dar labiau padės sustiprinti šį vaidmenį. Sutartyje pabrėžta, kad pirmininkas pats 
priima sprendimą dėl Komisijos vidaus struktūros. Skiriant Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį 
užsienio reikalams ir saugumo politikai būtinas jo pritarimas. Komisijos nariai 
atsistatydina, jei to reikalauja pirmininkas. Lisabonos sutartyje sustiprinamas pirmininko 
teisėtumas, kadangi kandidatą eiti jo pareigas renka Europos Parlamentas, o Europos 
Vadovų Taryba, prieš siūlydama savo kandidatą, atsižvelgia į Europos Parlamento 
rinkimų rezultatus. Taip išrinkto Komisijos pirmininko pranašumas tas, kad jis turės 
tikrąjį demokratinio teisėtumo statusą. Kai kas mano, kad šį demokratinį teisėtumą dar 
labiau galėtų sustiprinti politinės partijos, rinkimų kampanijos į Europos Parlamento metu 
pateikdamos savo kandidatus eiti pirmininko pareigas.

Išvada
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Ratifikavus Lisabonos sutartį, politinės Sąjungos institucijos privalės ieškoti naujos institucijų 
pusiausvyros.

Sutartyje patvirtinta ir pabrėžta tai, kad Sąjunga veikia vadovaudamasi parlamentinės tvarkos 
principais.

Išplėtus bendro sprendimo procedūros taikymą, Europos Parlamentas visiškai dalyvaus 
teisėkūros veikloje. Į jo teisėkūros įgaliojimų sritį taip pat pateks ir teisingumo bei vidaus 
reikalų klausimai. Jam suteikti visi biudžetiniai įgaliojimai, ypač išlaidų srityje. Europos 
Parlamentas dalyvaus Sąjungos išorės veiksmuose.

Europos Vadovų Taryba taps institucija. Ji privalės rasti savo vietą kitų institucijų atžvilgiu ir 
nustatyti santykių pusiausvyrą, juolab kad ji nedalyvaus teisėkūros veikloje, kuria užsiima tik 
Europos Parlamentas ir Taryba pagal Komisijos pasiūlymus. Europos Vadovų Taryba čia 
atliks svarbų postūmio iniciatorės vaidmenį ir nustatys Sąjungos išorės veiklos interesus bei 
strateginius tikslus.

Taryba, kaip ir Europos Parlamentas, bus teisėkūros rūmai; ji turės net daugiau nei EP 
teisėkūros galių, ypač biudžeto vykdymo srityje, ir jai teks pagrindinis vaidmuo vykdant 
BUSP. Be to, reikia pabrėžti svarbų koordinatoriaus vaidmenį, kurį atlieka Bendrųjų reikalų 
taryba.

Nors buvo siekta padaryti stabilesnį ir supaprastinti pirmininkavimą Tarybai, Sutartyje 
nustatyta sudėtingesnė tvarka, kurią vis dėlto teks įvaldyti. Ateityje turėsime tris nuolatinius 
pirmininkus (Europos Tarybos, Užsienio reikalų tarybos ir Komisijos), taip pat reikėtų 
paminėti Euro grupės pirmininką ir rotacijos tvarka besikeičiančius Tarybos Trejeto 
pirmininkus. Lemiamos įtakos tinkamai Sąjungos veiklai turės šių pareigūnų santykiai ir 
tarpusavio sutarimas, todėl pageidautina deramai organizuoti jų bendradarbiavimą.

C. INSTITUCIJŲ SANTYKIAI

1. Siekiant gerai organizuoti skirtingų Sąjungos institucijų santykius labai svarbu tai, kad 
Sutartyje (SESV 295 straipsnis) numatomas teisinis pagrindas sudaryti tarpinstitucinius 
susitarimus. Sutartyje nustatyta, kad šie susitarimai gali būti ir privalomojo pobūdžio.

2. Tinkama institucijų veikla iš esmės priklauso nuo metinių ir daugiamečių teisėkūros 
programų sudarymo. Sutartyje aiškiai nurodyta, kad Komisijai pavedama inicijuoti metinių ir 
daugiamečių programų sudarymą, kad būtų pasiekti susitarimai tarp institucijų. Pranešime 
raginama (žr. E skirsnį) sudaryti pamatinį Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento 
bendradarbiavimo susitarimą, kaip numatyta ESS 17 straipsnio 1 dalyje.

3. Europos Sąjungos sutartyje beveik vienodais terminais apibrėžtos Europos Parlamento 
(14 straipsnis) ir Tarybos (16 straipsnis) misijos, taip pažymint, kad Sąjungos parlamentinėje 
sistemoje taikoma „dviejų teisėkūros rūmų“ schema. Todėl labai svarbu suderinti nuostatas 
dėl galimybės naudotis informacija ir dėl dalyvavimo darbo grupių veikloje.

4. Europos Vadovų Tarybai tapus atskira institucija keičiasi institucijų tarpusavio santykiai, 
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ypač Tarybos atžvilgiu. Šiems santykiams lemiamos įtakos turėjo tai, kad Europos Vadovų 
Tarybai ir Tarybai pirmininkavo vienas pareigūnas. Lisabonos sutartyje numatyta, kad šioms 
institucijoms pirmininkaus skirtingi asmenys.

4.1. Europos Vadovų Taryba savo pirmininką išsirenka kvalifikuota balsų dauguma dvejų su 
puse metų kadencijai; pirmininkas gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. 
Bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku ir remdamasis Bendrųjų reikalų tarybos 
veikla, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas užtikrina pasirengimą Europos Vadovų 
Tarybos darbui ir jo tęstinumą.

4.2. Europos Sąjungos sutartimi pertvarkomas pirmininkavimas Tarybai.

4.2.1. Pagal Europos Vadovų Tarybos sprendimo projekto 1 straipsnį (9 deklaracija), 
Tarybai, išskyrus Užsienio reikalų tarybą, 18 mėnesių pirmininkauja iš anksto 
nustatytos valstybių narių grupės (Trejetai). Kiekvienas grupės narys paeiliui 
pirmininkauja šešis mėnesius visų sudėčių Tarybai (išskyrus Užsienio reikalų 
tarybą) ir Koreperui.

Trejetas yra naujasis elementas, galintis prisidėti prie teisėkūros darbo tęstinumo.

4.2.2. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams pirmininkauja Užsienio 
reikalų tarybai.

Išvada: Europos Vadovų Taryba, Komisija ir Bendrųjų reikalų taryba visu teisėkūros 
kadencijos laikotarpiu turės nuolatinius pirmininkus. Tarybos pirmininkai keisis rotacijos 
tvarka.

5. Rotacijos tvarka besikeičiantys Tarybos pirmininkai rizikuoja atsidurti mažiau įtakingoje 
nei trys nuolatiniai pirmininkai pozicijoje. Nors Sutartyje tokio ketinimo nėra, tikėtinos tokios 
jos įgyvendinimo pasekmės. Atsiras pavojus, kad silpnesnė pirmininko pozicija susilpnins ir 
pačią Tarybą. Tarybos pirmininkui tenka labai svarbus vaidmuo tiek koordinuojant Tarybos 
veiklą, tiek bendradarbiaujant ar įgyvendinant bendro sprendimo procedūrą su Europos 
Parlamentu bei rengiant Europos Vadovų Tarybos susitikimus. Išplėtus bendro sprendimo 
procedūros taikymą, Europos Parlamentui labai svarbu, kad Tarybos struktūra būtų kuo geriau 
organizuota.

6. Sutartyje pabrėžiamas pagrindinis Bendrųjų reikalų tarybos ir jos pirmininko vaidmuo 
derinant Tarybos darbą. Bendrųjų reikalų tarybos veikla labai svarbi, nes ji derina ir Tarybos 
vidaus veikimą, ir jos santykius su kitomis institucijomis. Tai – politinis Korepero analogas. 
Jai taip pat teks atlikti instancijos, sprendžiančios Tarybos viduje kylančius konfliktus, 
vaidmenį siekiant užkirsti kelią įsigalėjusiam įpročiui perduoti daugumą konfliktų spręsti 
Europos Vadovų Tarybai, taip nereikšmingais klausimais apkraunant jos darbotvarkę.

Sutartyje taip pat pabrėžtas Bendrųjų reikalų tarybos vaidmuo Tarybos santykiuose su kitomis 
institucijomis, ypač rengiant Europos Vadovų Tarybos susitikimus ir tolesnį darbą jiems 
pasibaigus.

Pastaraisiais metais Bendrųjų reikalų taryba, kuri yra tokios pat sudėties kaip ir Užsienio 
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reikalų taryba, tapo mažiau reikšminga, nes padidėjo Užsienio reikalų tarybos darbų apimtis. 
Reikia tikėtis, kad valstybių narių vyriausybės supras, jog siekiant grąžinti Bendrųjų reikalų 
tarybai jos vertę atitinkantį vaidmenį, reikia pakeisti jos narių sudėtį, kad ji nebūtų analogiška 
Užsienio reikalų tarybos sudėčiai.

Parlamentas privalo paraginti kiekvieną Tarybos pirmininką parengti savo programą, kuri 
būtų vertinama plenariniame posėdyje. Pirmininkas turi palaikyti aktyvesnius ryšius su 
Parlamento komitetais. Taryba kartu su Komisija yra Parlamento partnerės vykdant bendro 
sprendimo procedūrą.

7. 6 deklaracijoje pabrėžiama, kad parenkant kandidatus, galinčius eiti trijų nuolatinių 
pirmininkų pareigas, „reikia deramai atsižvelgti į būtinybę gerbti Sąjungos ir jos valstybių 
narių geografinę ir demografinę įvairovę.“ Nors deklaracijoje tai neminima, būtina atsižvelgti 
ir į politinę įvairovę bei gerbti lygias vyrų ir moterų galimybes. Toliau esančiame D skirsnyje 
siūlomas tvarkaraštis ir procedūra optimaliai kandidatų pusiausvyrai palaikyti.

Rekomendacijos

1. Sutartis suteikia „konstitucinį“ pagrindą, kuriuo remiantis sudaromi 
tarpinstituciniai susitarimai, kurie bus teisinis pagrindas susitarimams tarp institucijų. 
Pagal Sutartį rekomenduojama sudaryti tam tikrą skaičių pamatinių susitarimų, 
kuriuose bus numatyti institucijų tarpusavio santykių pagrindai.

2. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų susitarti dėl daugiamečių 
programų (parlamentinė teisėkūra) ir metinių programų sudarymo bei dėl skyrimų 
tvarkaraščio prasidedant kadencijoms (žr. D ir E skirsnius).

3. Parlamentas, kaip Tarybos partneris teisėkūros procese, privalo turėti vienodas 
su ja teises, ypač galimybę susipažinti su tam tikrais dokumentais ir dalyvauti tam 
tikrų darbo grupių veikloje.

4. Parlamentas laikosi nuomonės, kad Tarybos sekretoriatas, kuris pagal Sutartį 
atliks Europos Vadovų Tarybos sekretoriato funkcijas, privalo savo struktūroje 
sukurti specialią tarnybą, aptarnaujančią Europos Vadovų Tarybą. Taip pat Europos 
Vadovų Tarybos biudžete reikia numatyti straipsnį, pagal kurį bus finansuojamas 
Europos Vadovų Tarybos pirmininko kabinetas, suformuotas Europos Parlamento 
pirmininko kabineto pavyzdžiu.

5. Europos Vadovų Tarybos darbo tvarkos taisyklėse turėtų būti numatytos 
nuostatas dėl Europos Vadovų Tarybos santykių su Europos Parlamentu, įskaitant 
nuostatas dėl Parlamento pirmininko dalyvavimo Europos Vadovų Tarybos 
posėdžiuose tvarkos. Šiuo tikslu Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento 
pirmininkai turėtų susitarti.

6. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse reikia numatyti, kad Tarybai 
pirmininkaujančios šalies ministras pirmininkas savo kadencijos pradžioje pateikia 
Europos Parlamentui pirmininkavimo programą, o jai baigiantis pateikia veiklos 
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vertinimo ataskaitą. Pirmininkaujantis Trejetas taip pat pateikia savo 18 mėnesių 
kadencijos programą.

7. Būtina sustiprinti Tarybos pirmininko ir Parlamento komitetų ryšius.

8. Europos Parlamentas pabrėžia, kad pagal Sutartį Bendrųjų reikalų tarybai ir jos 
pirmininkui tenka labai svarbus vaidmuo naujojoje institucijų pusiausvyroje. Jis 
tampa politiniu Korepero analogu. Ji koordinuoja Tarybos vidaus darbą ir derina jos 
santykius su kitomis institucijomis.

Ateityje Bendrųjų reikalų tarybai teks pagrindinis vaidmuo derinant įvairių 
Tarybos organų veiklą ir sprendžiant jų viduje kylančius konfliktus, kurie jau nebus 
persiunčiami spręsti Europos Vadovų Tarybai. Europos Parlamentas pabrėžia 
ministrų pirmininkų aktyvaus darbo reikšmę, ypač laikotarpiu, kai šių ministrų šalims 
pavesta šešis mėnesius pirmininkauti Tarybai.

Europos Parlamentas pabrėžia, kad pagal Sutartį Bendrųjų reikalų taryba ir 
Užsienio reikalų taryba yra du skirtingi Tarybos organai. Tai dvi pagrindinės 
Tarybos, turinčios labai skirtingas funkcijas ir skirtingus pirmininkus, todėl jų 
sudėtys būtinai turi skirtis. Naujojoje institucijų sąrangoje to paties politiko darbas 
abiejose Tarybose negali būti veiksmingas, nes visuomet viena veikla vyks kitos 
sąskaita. Parlamentas primygtinai ragina valstybes nares įsisąmoninti būtinumą 
grąžinti Bendrųjų reikalų tarybai jos vertę atitinkančią poziciją ir priimti atitinkamas 
nuostatas šiuo tikslu.

9. Parlamentas pabrėžia svarbų Komisijos vaidmenį inicijuojant daugiamečių ir 
metinių programų sudarymą tiek teisėkūros, tiek finansų ir biudžeto srityse.

10. Parlamentas pabrėžia, kad siekiant organizuoti teisėkūros ir biudžeto vykdymo 
veiklą labai svarbu nuolat vykdyti struktūruotas Parlamento, Bendrųjų reikalų tarybos 
ir Komisijos tarpusavio konsultacijas.

D. (PIRMIEJI) SKYRIMAI

1. 6 deklaracijoje pabrėžiama, kad „Parenkant kandidatus, galinčius eiti Europos Vadovų 
Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai pareigas, reikia deramai atsižvelgti į būtinybę gerbti 
Sąjungos ir jos valstybių narių geografinę ir demografinę įvairovę.“ Galime papildyti: „ir 
politinę įvairovę bei lygias vyrų ir moterų galimybes.“

Kadangi ESS 17 straipsnyje nustatyta, kad kandidatą į Komisijos pirmininkus siūlo Europos 
Vadovų Taryba, „atsižvelgdama į Europos Parlamento rinkimus“, būtų tikslinga pradėti 
skyrimą tik po Europos Parlamento rinkimų, kad būtų išpildytos visos 6 deklaracijoje 
minimos sklandžiai skyrimo eigai reikalingos sąlygos.

Po Komisijos pirmininko rinkimų (liepos mėn.) pirmiausiai sektų Komisijos, įskaitant ir 
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Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos 
pirmininko pavaduotojo) skyrimas (spalio mėn.). Šį ciklą baigtų Europos Vadovų Tarybos 
pirmininko rinkimai (lapkričio mėn.).

Tokio tvarkaraščio pranašumas tas, kad pirmiausia bus žinomi Europos Parlamento rinkimų 
rezultatai. Kita vertus, kadenciją baigęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kuris nebus 
perrinktas, jei ėjo šias pareigas dvi kadencijas iš eilės) yra tinkamiausias asmuo 
konsultacijoms tarp Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos surengti prieš pateikiant 
kandidatų į Komisijos pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir kitų Komisijos narių 
pareigas sąrašą. Pagal minėtąją chronologiją būtent kadenciją baigiantis Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkas konsultuosis su Parlamentu prieš Europos Vadovų Tarybai priimant 
sprendimą, kokį kandidatą pasiūlyti Parlamentui, kuris rinks pirmininką.

Remiantis pirmiau pateiktomis rekomendacijomis galima sudaryti tokį tvarkaraštį:

Pirmoji birželio mėn. savaitė: Europos Parlamento rinkimai

– 1 ir 2 savaitės: frakcijų formavimas;
– 3 savaitė: Europos Vadovų Tarybos pirmininko konsultacijos su frakcijų 

pirmininkais dėl Komisijos pirmininko kandidatūros;
– 4 ir 5 savaitės: Europos Vadovų Tarybos kvalifikuota balsų dauguma 

išrinkto kandidato eiti Komisijos pirmininko pareigas pristatymas.

Liepos mėn. viduryje: Europos Parlamentas renka Komisijos pirmininką, prieš tai 
surengiamas jo klausymas.

– Liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn.: naujai išrinktas Komisijos pirmininkas 
pateikia Europos Vadovų Tarybai tvirtinti Komisijos narių sąrašą. 
Europos Vadovų Taryba, Komisijos pirmininkui pritarus, siūlo kandidatą 
eiti Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pareigas.

– Pirmoji spalio mėn. pusė: Europos Parlamentas tvirtina Komisijos narių 
sudėtį, įskaitant pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį.

Spalio mėn. viduryje: Europos Vadovų Taryba skiria Komisiją.

Lapkričio mėn.: naujojo Europos Vadovų Tarybos pirmininko rinkimai.

Priminsime, kad Europos Parlamentas, siekdamas palengvinti pirmiau aprašytą procedūrą, 
savo rezoliucijoje1 paragino paankstinti rinkimų datą vienu mėnesiu, perkeliant ją į gegužės 
mėn. vidurį. Tai padarius liktų daugiau laiko konsultacijoms rengiantis Komisijos pirmininko 
rinkimams.

Rekomendacija

                                               
1 Andrew Duffo pranešimo pagrindu parengta rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (3 dalis), kuri 
buvo priimta 2005 m. gruodžio 11 d.
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Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba turėtų parengti susitarimą dėl 
skyrimų tvarkaraščio ir tvarkos. Europos Parlamentas galėtų pateikti pasiūlymą 
pradėti šį procesą nuo Parlamento rinkimų, kaip siūlyta pirmiau.

2. ESS 17 straipsnyje numatyta, kad Komisijos pirmininką renka Europos Parlamentas. 
Kandidatą eiti šias pareigas siūlo Europos Vadovų Taryba, „atsižvelgdama į Europos 
Parlamento rinkimus ir atitinkamai pasikonsultavusi.“ Sutartyje nenurodyta, kad būtina 
oficialiai pasikonsultuoti su Parlamentu. Tačiau 11 deklaracijoje aiškiai nurodyta, kad 
Europos Parlamentas įtraukiamas į šį procesą: „Europos Parlamentas ir Europos Vadovų 
Taryba bendrai atsako už sklandų Europos Komisijos pirmininko rinkimų procesą. Prieš 
Europos Vadovų Tarybai priimant sprendimą, Europos Parlamento ir Europos Vadovų 
Tarybos atstovai tinkamiausiu būdu rengia reikalingas konsultacijas. Vadovaujantis 17 
straipsnio 7 dalies pirmąja pastraipa, šių konsultacijų metu didelis dėmesys skiriamas 
kandidatų į Komisijos pirmininko postą biografijos faktams, atitinkamai atsižvelgiant į 
Europos Parlamento rinkimus. Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos tarpusavio 
susitarimu atitinkamai gali būti nustatoma tokių konsultacijų rengimo tvarka.“

Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba galėtų susitarti dėl tokios procedūros: 
Europos Vadovų Taryba rengia atskirus susitikimus su kadenciją baigiančiu Europos 
Parlamento pirmininku ir su kiekvienos frakcijos pirmininku (kurį pasirinktinai lydi arba 
nelydi partijos pirmininkas ar keleto asmenų delegacija). Tokios konsultacijos vyks trečiąją 
savaitę po rinkimų, paliekant pirmąją ir antrąją savaites frakcijų formavimui. Europos Vadovų 
Taryba galėtų įgalioti savo pirmininką atlikti šias konsultacijas ir pateikti EVT ataskaitą apie 
jų eigą. Tokia tvarka leidžia Europos Parlamentui nepateikti oficialios nuomonės dėl savo
pozicijos (nes tai prieštarautų Sutarties nuostatoms), kartu suteikdama jam galimybę gauti 
visą informaciją apie Parlamento frakcijų pozicijas.

Laikantis šios procedūros teks dirbti labai įtemptu grafiku. Akivaizdu, kad jei Europos 
Parlamento rinkimai prasidėtų įpusėjus gegužės mėn., kaip to pageidauja Europos 
Parlamentas, o ne įpusėjus birželio mėn., kaip tai numatyta šiuo metu, visa procedūra vyktų 
pagal mažiau įtemptą tvarkaraštį.

 Rekomendacija

 Atitinkamas konsultacijas, numatytas ESS 17 straipsnio 7 dalyje, dėl kandidato į 

Komisijos pirmininkus, kurį Europos Vadovų Taryba siūlytų Europos Parlamentui po 
jo rinkimų, rekomenduojama rengti tokia tvarka: po EP rinkimų leisti per dvi savaites 
suformuoti frakcijas. Trečiąją savaitę Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atskirai 
rengia konsultacijas su baigiančiu kadenciją EP pirmininku ir su kiekvienos frakcijos 
pirmininku (kurį pasirinktinai lydi arba nelydi partijos pirmininkas ar keleto asmenų 
delegacija).

3. Komisija
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Priminsime, kad priėmus A. Duffo pranešimą1 dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių buvo 
iš dalies pakeistos2 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių nuostatos dėl Komisijos 
tvirtinimo.

4. Pirmieji skyrimai

Nuo šiol aišku, kad, net jei Sutartis būtų sėkmingai ratifikuota Airijoje, tai neįvyktų anksčiau 
nei 2009 m. birželio mėn., kai vyks Europos Parlamento rinkimai. Taigi geriausiu atveju 
Lisabonos sutartis galėtų įsigalioti tik po 2009 m. birželio mėn. vyksiančių Europos 
Parlamento rinkimų ir dirbant jau naujam Parlamentui. Todėl, be kita ko, kyla klausimas, 
kokias tai turės pasekmes pačiam Parlamentui ir skiriant būsimą Komisiją.

2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl ratifikavimo proceso 
atnaujinimo Airijoje pateikiama naujų atsvaros taškų, kuriais remiantis galima dar kartą 
suderinti šį pereinamąjį laikotarpį siekiant galimo Lisabonos sutarties įsigaliojimo šių metų 
pabaigoje arba pačioje 2010 m. pradžioje.

4.1. Europos Parlamentas

Šiame pranešime nekalbama apie Europos Parlamento sudėtį. Tačiau būtų naudinga kuo
greičiau patikrinti, ar 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose 
atsižvelgiama į A. Lamassoure ir A. Séverin'o pranešime išsakytą Europos Parlamento 
poziciją. Priminsime, kad Lisabonos Europos Vadovų Taryba pritarė minėtame 
pranešime Europos Parlamento pateiktam politiniam pasiūlymui tik pridėjo dar vieną narį 
(„... neviršija septynių šimtų penkiasdešimt, neįskaitant Pirmininko“3). Remiantis logika, 
Europos Vadovų Tarybos pažymėjo, kad rinkimai turėtų vykti vadovaujantis Nicos 
sutartimi (joje numatyta, kad EP sudaro 736 nariai, daugiausiai 99 vietos skiriamos 
Vokietijai ir mažiausiai 5 vietos – Maltai). Tai reiškia, kad, jei Sutartis įsigalios praėjus 
šiek tiek laiko po rinkimų, reikės padidinti kai kurioms valstybių narėms skirtų vietų 
skaičių remiantis Europos Parlamento pasiūlymu4. Tačiau nebus galima sumažinti 
Vokietijos narių, jau vykdančių įgaliojimus, skaičiaus. Todėl vienintelis protingas šiuo 
atveju sprendimas būtų iš tiesų tai, ką numatė Europos Vadovų Taryba, t. y. laikinai (iki 
2014 m. rinkimų) EP narių skaičių padidinti iki 754 (+3). Tai galima būtų padaryti, pvz., 
įtraukiant į protokolą pereinamojo laikotarpio nuostatą, dėl kurios ratifikavimo neturėtų 
kilti problemų.5

                                               
1 A6–0179/2005. Pranešimas dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005 m. birželio 7 d., Andrew Duff).
2 A6–0179/2008. Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių, susijusių su Komisijos tvirtinimu, 
pakeitimo (2008 m. gegužės 29 d.).
3 Maksimalus 96 ir minimalus 6 vienai valstybei narei skiriamų vietų skaičius, kadangi vietos tarp valstybių 
narių skirstomos remiantis mažėjančio proporcingumo principu.
4 A6–0179/2007. Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties (2007 m. spalio 3 d., Alain Lamassoure ir Adrien 
Severin).
5 Kai kurie Europos valstybių vadovai (prezidentas N. Sarcozy) yra viešai pareiškę, kad tai galima būtų padaryti 
pasirašant sutartį dėl Kroatijos stojimo. Tai galėtų būti viena iš galimybių, jei ši Sutartis būtų pasirašyta ir 
ratifikuota laiku, kad būtų įmanoma pritaikyti Europos Parlamento sudėtį iki datos, netolimos Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo datai. Tačiau pritaikant šį skaičių taip pat reikėtų pridėti Kroatijai skirtų narių skaičių, o tai reikštų, 
kad Europos Parlamento narių skaičius būtų didesnis nei 754 nariai, net ir 2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu. 
Tai galima būtų numatyti, jeigu būtų neoficialiai pasiektas politinis susitarimas su Europos Parlamentu (koks 
buvo pasiektas prieš priimant Lisabonos sutartį), atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos 
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Kol bus pritarta Lisabonos sutarčiai (ir jeigu bus pritarta), šie išrinkti nariai galėtų būti 
stebėtojai, neturintys teisės balsuoti.

4.2. Komisijos skyrimo tvarka

4.2.1. 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos sprendime numatyta, kad 
būsimos Komisijos, ypač jos pirmininko, skyrimo procesas bus pradėtas 
nedelsiant po 2009 m. birželio mėn. įvyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Tai reiškia, kad būsimos Komisijos skyrimo procesas bus pradėtas remiantis 
Nicos sutarties nuostatomis. Kadangi 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų 
Tarybos sprendime aiškiai kalbama tik apie Komisijos pirmininko skyrimą, kyla 
klausimas, ar Europos Vadovų Taryba norėjo, kad visas procesas vyktų pagal tas 
pačias taisykles.

Todėl reikėtų išsamiau paaiškinti klausimą, kokia turėtų būti būsimos Komisijos 
skyrimo tvarka, atsižvelgiant į kalendorių ir įvairią skirtingų procedūros etapų 
eigą pagal Nicos arba Lisabonos sutartį.

4.2.2. Jei būsimos Komisijos, ypač jos pirmininko, skyrimo procesas bus pradėtas 
nedelsiant po 2009 m. birželio mėn. įvyksiančių Europos Parlamento rinkimų, šis 
procesas prasidės, kai Lisabonos sutartis dar nebus ratifikuota; Lisabonos sutartyje 
numatyti gerokai didesni Europos Parlamento įgaliojimai skiriant Komisijos 
pirmininką.

Iš tiesų, pagal Nicos sutartį Komisijos pirmininką skiria valstybių ar vyriausybių 
vadovų sudėties Taryba pritariant Parlamentui. Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
pirmininką renka Parlamentas, o kandidatą eiti šias pareigas atitinkamai 
pasikonsultavusi siūlo Europos Vadovų Taryba.

Todėl Parlamentas turėtų atidžiai stebėti, kad nebūtų suabejota jo prerogatyvomis 
ir kad neįvyktų taip, jog pirmininkas būtų skiriamas pagal Nicos sutartyje 
numatytą tvarką, o vykdytų savo įgaliojimus pagal Lisabonos sutartį.

Jei Europos Vadovų Taryba nepakeis savo 2008 m. gruodžio mėn. priimto 
sprendimo, Europos Parlamentas turi reikalauti, kad valstybių ar vyriausybių 
vadovai (neoficialiai) atsižvelgtų į naujus įgaliojimus skiriant Komisijos 
pirmininką, kurie Europos Parlamentui suteikiami Lisabonos sutartyje. Taigi 
turėtų būti atsižvelgiama į rinkimų rezultatus ir turėtų būti konsultuojamasi su 
pagrindinėmis Europos politinėmis partijomis, kurioms atstovaujama Europos 
Parlamente. Jei Europos Vadovų Taryba norės taip elgtis, ji turės numatyti laiko, 
kurio reikia konsultacijoms po Europos parlamento rinkimų, prieš pateikdama 
Europos Parlamentui kandidatą eiti Komisijos pirmininko pareigas. Tokios 

                                                                                                                                                  
Parlamentas pats savo iniciatyva spręs pritariant Europos Vadovų Tarybai dėl savo sudėties, būtent jis priims 
sprendimą dėl naujo vietų paskirstymo, kad iki 2014 m. rinkimų EP sudarytų 751 nariai, pagal Lisabonos 
sutartyje numatytus principus ir procedūras.  
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tvarkos pranašumas – ji visiškai atitinka naująsias Lisabonos sutarties taisykles ir 
nepažeidžiamos galiojančios Nicos sutarties nuostatos1. 

Jei bus ratifikuota Lisabonos sutartis, Europos Parlamentas galės oficialiai rinkti 
Komisijos pirmininką, kurį jis anksčiau tvirtindavo pagal Nicos sutartyje 
numatytą tvarką, juo labiau kad Europos Vadovų Taryba neoficialiai rengdavo 
konsultacijas, numatytas Lisabonos sutartyje, skirdama kandidatą pirmininko 
pareigoms eiti po Europos Parlamento rinkimų.

4.2.3. Padėtis dėl Komisijos yra kitokia, nes Nicos sutartyje numatyta, kad Komisijos 
narių bus mažiau nei valstybių narių (o taip nebūtų, jei įsigaliotų Lisabonos 
sutartis, kaip pasakyta 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos 
deklaracijoje); be to, Nicos sutartyje, priešingai nei Lisabonos sutartyje, nėra 
numatyta pirmininko pavaduotojo (Vyriausiojo įgaliotinio) pareigų.

Jeigu Airija ratifikuotų Lisabonos sutartį naujame referendume, neatrodo 
akivaizdu, kad naujoji Komisija turėtų būti skiriama pagal Nicos sutartį. Komisija 
turėtų būti oficialiai paskirta ir pradėti vykdyti savo funkcijas tokios sudėties ir 
turėdama tokius įgaliojimus, kokie numatyti Lisabonos sutartyje, po to, kai ji 
įsigalios, t. y. 2010 m. pradžioje pačiu geriausiu atveju – tikintis, kad Airijoje 
referendumas įvyks ne vėliau kaip 2009 m. spalio mėn.

4.2.4. Pagal Nicos sutartį2 dabartinės Komisijos įgaliojimai baigsis 2009 m. spalio 31 d. 
Vienintelė galimybė pakeisti šią nuostatą – pakeisti pirminę teisę (protokolą ir 
kt.), o tai nėra vienas iš 27 valstybių narių prioritetų. Tačiau jeigu iki minėtosios 
dienos naujoji Komisija dar nebūtų paskirta, dabartinė Komisija turėtų ir toliau 
vykdyti savo funkcijas, bet jos įgaliojimai, žinoma, apsiribotų tik einamųjų reikalų 
tvarkymu. Galima numatyti, kad tokia padėtis truktų keletą savaičių arba net vieną 
ar du mėnesius, bet ne daugiau. 

Tokiomis aplinkybėmis naujasis Parlamentas turėtų kuo geriau drauge su Europos 
Vadovų Taryba vykdyti naujosios Komisijos skyrimo procedūrą, kad pastaroji 
galėtų vykti atsižvelgiant į naują Komisijos sudėtį ir naujus įgaliojimus, taip pat ir 
į naujus Europos Parlamento įgaliojimus, numatytus Lisabonos sutartyje.

4.2.5. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, jei referendumas nebūtų sėkmingas ir 
                                               
1 Iš tiesų, taip pasikartotų panašus kaip 2004 m. scenarijus, kuris jau neoficialiai labai atitiko tai, kas buvo 
numatyta Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, kuri buvo ką tik parengta, ir kas vėliau buvo patvirtinta Lisabonos 
sutartyje. Europos Vadovų Taryba pademonstruotų politinę valią parodydama, kad ketina atsižvelgti į EP rinkėjų 
valią. Be to, negalima pamiršti, kad, nors ir Nicos sutartyje nenumatyta, jog Europos Parlamentas renka 
Komisijos pirmininką, joje jau įtvirtinta, kad Europos Vadovų Tarybos paskirtą kandidatą tvirtina Europos 
Parlamentas, kurio sprendimas yra ne tik politinis, bet ir teisiškai privalomas (yra dar vienas didelis skirtumas: 
Lisabonos sutartyje numatyta, kad renkant Komisijos pirmininką reikalinga absoliuti balsų dauguma, o pagal 
Nicos sutartį – tvirtinant Komisijos pirmininką užtenka paprastos daugumos).. 

2 Su pakeitimais, numatytais Akte dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos 
Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, 
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos
Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (45 straipsnis c dalis).
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Lisabonos sutartis negalėtų įsigalioti 2010 m. pradžioje. Reikia turėti omeny, kad 
ir toliau būtų taikomos Nicos sutartyje įtvirtintos taisyklės ir kad Europos Vadovų 
Taryba (kokia numatyta Protokole dėl plėtros) turėtų priimti sprendimą, kuriuo 
būtų nustatytas būsimos Komisijos narių skaičius (jis privalėtų būti mažesnis nei 
Sąjungos valstybių narių skaičius) ir terminai, kuriais remiantis būtų taikoma 
lygybės principu grindžiama rotacijos sistema, numatyta minėtame protokole.

Rekomendacija

Bet kokiu atveju renkant Komisijos pirmininką ir skiriant visus Komisijos 
narius, įskaitant ir Vyriausiąjį įgaliotinį, Europos Parlamentui turi tekti 
toks vaidmuo, kuris iš esmės atitiktų Lisabonos sutarties nuostatas, nors 
ir procedūra būtų pradėta dar galiojant Nicos sutarčiai. Norint tai pasiekti 
institucijos turėtų priimti politinį susitarimą.

5. Pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai klausimu prie 2008 m. gruodžio mėn. Europos 
Vadovų Tarybos išvadų pridėtoje deklaracijoje numatytos šios pereinamojo laikotarpio 
priemonės. 

Tuo atveju, jei Lisabonos sutartis įsigaliotų jau prasidėjus pirmininkavimo Tarybai šešių 
mėnesių laikotarpiui, Europos Vadovų Taryba susitaria, kad, siekiant atsižvelgti į 
parengiamąjį darbą ir užtikrinti sklandų darbo tęstinumą, bus taikoma tokia pereinamoji 
tvarka:

− tą šešių mėnesių laikotarpį Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės kompetentingos 
institucijos iki to pusmečio pabaigos toliau pirmininkaus visiems likusiems Tarybos 
posėdžiams ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams, taip pat susitikimams su 
trečiosiomis šalimis;

− kitą šešių mėnesių laikotarpį Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė bus įgaliota, 
laikydamasi Sutarties, imtis būtinų konkrečių priemonių, susijusių su pirmininkavimo 
Europos Vadovų Tarybai ir Užsienio reikalų tarybai jos pirmininkavimo pusmetį 
organizaciniais ir materialiniais aspektais. Šiais klausimais ši pirmininkaujanti valstybė 
narė glaudžiai konsultuosis su (išrinktu) Europos Vadovų Tarybos pirmininku ir (paskirtu) 
Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio ir saugumo politikai.

E. SIEKTI TARPINSTITUCINIO KADENCIJOS PROGRAMAVIMO

Iki šiol strateginės arba einamosios institucijų veiklos programavimas vyko keletu atskirų 
procesų. Komisija atskirai rengia dialogą su Europos Parlamentu dėl strateginės ir teisėkūros 
programų sudarymo ir tuo pačiu metu – su Taryba. Abi teisėkūros institucijos niekada nėra 
užmezgusios esminio dialogo dėl jų politinių prioritetų ir einamosios jų veiklos 
programavimo. Bendro sprendimo procedūros išplėtimas ir naujosios Lisabonos sutarties 
nuostatos skatina įdiegti tokį tarpinstitucinį programavimą.

1. Naujovės Lisabonos sutartyje
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Lisabonos sutartyje numatyti su programavimu susiję pakeitimai suteikia galimybę, jei tik 
pakaks politinės valios, pagerinti susidariusią padėtį.

1.1. Dėl Komisijos, kuri yra pagrindinė teisėkūros iniciatyvos teisę turinti institucija, 17 
straipsnio nuostatose numatyta, kad „Ji inicijuoja Sąjungos metinių ir daugiamečių 
programų sudarymą, kad būtų pasiekti susitarimai tarp institucijų.“

1.2. Dėl Europos Vadovų Tarybos ESS 15 straipsnyje nustatyta: „1. Europos Vadovų Taryba 
deramai skatina Sąjungos vystymąsi ir nustato bendrąsias politikos gaires ir prioritetus. Ji 
nevykdo teisėkūros funkcijų.“

Greta šios pagrindinės misijos SESV 68 straipsnio nuostatomis jai pavesta kita specialioji 
misija laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje: „Europos Vadovų Taryba apibrėžia 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines 
gaires.“

1.3. Dėl Tarybos ESS 16 straipsnyje nustatyta, kad ji „vykdo politikos formavimo ir 
koordinavimo funkcijas laikydamasi Sutartyse nustatytų sąlygų.“

9 deklaracijoje pateiktas Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo 
Tarybai projektas, kurio 1 straipsnio 2 dalyje numatyta: „2. Kiekvienas (Trejeto) grupės 
narys paeiliui pirmininkauja šešis mėnesius visų sudėčių Tarybai, išskyrus Užsienio 
reikalų tarybą. Kiti grupės nariai padeda pirmininkui atlikti visas savo pareigas pagal 
bendrą programą. Grupės nariai tarpusavyje gali susitarti dėl kitos tvarkos.“

Šio projekto 3 straipsnyje numatyta, kad „Bendradarbiaudama su Komisija, Bendrųjų 
reikalų taryba užtikrina įvairios sudėties Tarybos darbo nuoseklumą ir tęstinumą 
daugiamečių programų struktūroje. Pirmininkaujančios valstybės narės, padedant 
Tarybos generaliniam sekretoriatui, imasi visų reikalingų priemonių Tarybos darbui 
organizuoti ir sklandžiai jos veiklai užtikrinti.“

1.4. Lisabonos sutartis suteikia teisinį pagrindą vykdyti daugiametį finansinį programavimą 
(žr. toliau 3 dalį). Nors sutartyje aiškiai nenumatyta, akivaizdu, kad ja remiantis galima 
vykdyti politinės ir teisėkūros veiklos programavimą.

2. Keletas pastabų dėl programų aprėpties ir turinio

2.1. Programavimo ypatybė ta, kad jį būtina vykdyti tarpinstituciniu lygmeniu, nes jei 
kiekviena institucija veiktų autonomiškai, be konsultacijų su kitomis institucijomis 
nustatytų darbotvarkę ir savo darbus vykdytų pagal tvarkaraštį, numatytą remiantis jos 
prioritetais, būtų labai sunku suderinti institucijų sąveiką ir įgyvendinti nuoseklią, 
sklandžiomis procedūromis paremtą Sąjungos politiką. Todėl programavimas yra reali 
būtinybė, nes siekiant tam tikrų bendrai apibrėžtų tikslų reikia tinkama kryptimi derinti 
skirtingų institucijų veiklą. Tačiau programavimas neturi pažeisti kuriai nors institucijai 
suteiktos tik jai skirtos kompetencijos arba Sutartyje numatytų sprendimo priėmimo 
procedūrų, o ypač – Sutartimi nustatytų terminų.
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2.2. Tai labai gerai apibrėžta 17 straipsnio nuostatose. Komisijai suteikti įgaliojimai inicijuoti 
Sąjungos metinių ir daugiamečių programų sudarymą, kad būtų pasiekti susitarimai tarp 
institucijų (tačiau tai nėra įpareigojimas).

Primename, kad SESV 295 straipsnyje pagaliau oficialiai pripažinti tarpinstituciniai 
susitarimai: „Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi tarpusavyje ir 
bendru susitarimu numato savo bendradarbiavimo būdus. Tuo tikslu jos gali, 
vadovaudamosi Sutartimi, sudaryti tarpinstitucinius susitarimus, kurie gali būti 
privalomojo pobūdžio.“

Perskaičius šią nuostatą tampa aišku, kad tarpinstituciniai susitarimai gali būti 
privalomojo arba neprivalomojo pobūdžio, atsižvelgiant į susitariančiųjų šalių valią. 
Akivaizdu ir tai, kad tarpinstituciniais susitarimais, net ir tais atvejais, kai kurie nors jų 
bus privalomojo pobūdžio, negalima apriboti Sutartimi nustatytos institucijų 
kompetencijos.

2.3. Kalbant apie programavimo aprėptį ir jo turinį, reikia skirti 

a) strateginį politinio turinio programavimą, kuriuo nustatomi Sąjungos prioritetai ir 
politiniai tikslai tam tikram laikotarpiui, ir

b) einamosios veiklos programavimą (darbo organizavimas, tvarkaraščių sudarymas, 
keitimasis informacija apie procedūrų eigą ir kt.). Šiame pranešime daugiau dėmesio 
skiriama pirmojo programavimo poreikiams, tačiau būtina pastebėti, kad antrasis 
programavimas ne mažiau svarbus siekiant strateginėse programose nustatytų tikslų.

2.4. Tam tikros painiavos gali kelti 9 deklaracijos tekstas, kurio 3 straipsnyje kalbama apie 
Bendrųjų reikalų tarybos vaidmenį „daugiamečių programų struktūroje“, o 1 straipsnio 2 
dalyje – apie trijų pirmininkaujančių grupių „bendrą programą“ 18 mėnesių laikotarpiui. 
Tinkamiausia šias nuostatas aiškinti taip: daugiametes programas inicijuoja Komisija 
(vadovaudamasi ESS 17 straipsnio 1 dalimi), o pirmininkaujančių Trejetų bendrosios 
programos turės būti įtrauktos į daugiametį programavimą. Būtų labai naudinga, kad 
Taryba patikslintų šių programavimų sąryšį.

2.5. Kai kalbama apie programavimą, dažniausia turima galvoje Komisijos, Parlamento ir 
Tarybos Trejetas. Tačiau būtina atsižvelgti dar į du dalyvius – Europos Vadovų Tarybą, 
kuriai tenka politinės iniciatorės vaidmuo, ir į Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, kuris eina 
Užsienio reikalų tarybos pirmininko pareigas.

3. Strateginių programų ir finansinių programų (Daugiametės finansinės programos) 
ryšys

3.1. Būtina nustatyti strateginių programų ryšį su finansinėmis programomis, pirmą kartą 
aiškiai pripažintu Sutartyse, kurių nuostatomis jam suteiktas privalomasis pobūdis 
metinio biudžeto atžvilgiu. Sutartyje numatyta, kad Taryba, Europos Parlamentui 
pritarus, priima reglamentą, kuriame nustatoma finansinė programa ne trumpesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui. Daugiametė finansinė programa svarbi tiek politine, tiek 
teisėkūros prasme, nes joje apibrėžiami politiniai Sąjungos prioritetai (tuose veiklos 
sektoriuose, kuriems reikalinga finansinė parama) ir priemonės šiems tikslams pasiekti. 
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Beje, sudarant daugiametę finansinę programą visuomet rengiami ir lydintys teisės aktai, 
kuriais Komisija siekia konkrečiai inicijuoti Sąjungos veiksmų programas, kurioms 
numatyti asignavimai.

3.2. Sąjungos teisėkūros veikla aptariamu laikotarpiu neapsiriboja vien finansų sričiai įtaką 
darančių teisės aktų rengimu. Galima manyti, kad pusė ES teisės aktų neturi finansinio 
poveikio; tai, pvz., didelė dalis teisės aktų dėl vidaus rinkos įgyvendinimo, teisės aktai dėl 
nacionalinių teisės aktų derinimo įvairiuose ūkio sektoriuose, mokesčių srities teisės 
aktai, bendradarbiavimą civilinės ir baudžiamosios teisės srityje reguliuojantys teisės 
aktai ir kt.. Todėl svarbu, kad strateginėse programose būtų atsižvelgta į tokio pobūdžio 
teisės aktus. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad tam tikriems didelės apimties teisės aktų 
paketams priimti (pvz., dėl Europos privačiosios bendrovės statuto) nepakanka vienos 
Komisijos ir Parlamento kadencijos, todėl reikalinga speciali tęstina procedūra. Be to, 
ilgalaikės politinės programos, susijusios su Sąjungos ateitimi, pvz., „Lisabonos 
strategija“, rengiamos per keletą kadencijų.

4. Siekti kadencijos sutarties (programos)?

4.1. Apibendrinant šias mintis rekomenduojama konkretizuoti programų sudarymą, 
parengiant tarpinstitucinę „kadencijos sutartį“ arba „kadencijos programą“, kurioje būtų 
numatytas institucijų tarpusavyje suderintos strateginės kadencijos programos. Šiuo tikslu 
Komisija, pradėdama savo veiklą, privalo pristatyti savo ateinančių penkerių metų 
kadencijos politinius prioritetus ir strateginius tikslus.

Pristatydama – o tai padaryti reikėtų iki metų, kai ji pradėjo vykdyti savo funkcijas, 
pabaigos – Komisija turėtų nurodyti pirmąsias priemones, kuriomis numatoma taip 
reguliuoti Europos finansų srautus, kad būtų skatinamas jos strateginių tikslų 
įgyvendinimas.

Institucijos (Komisija, Parlamentas ir Taryba), vadovaudamosi Komisijos pristatytais 
prioritetais ir tikslais, galėtų tarpusavyje susitarti dėl tikros „kadencijos sutarties“ arba 
„kadencijos programos“, pagal kurią Sąjunga veiktų šiuo laikotarpiu.

Ši „sutartis“ arba „programa“ galėtų būti parengta kaip „bendroji programa“ ar tam tikra 
ypatinga „bendroji deklaracija.“

Ar tikėtina, kad jai būtų galima suteikti privalomąjį pobūdį? Net jei laikysime ją 
tarpinstituciniu susitarimu, logiškiau būtų suvokti ją kaip politinį įsipareigojimą, kurio 
nesilaikymas neturi susilpninti institucijų tarpusavio pasitikėjimo ryšio. Juk kai šis 
tarpusavio pasitikėjimo ryšys yra įteisintas institucijų lygmeniu, kaip Europos Parlamento 
ir Komisijos atveju, jo nutraukimas grėstų sukelti rimtų politinių pasekmių.

4.2. Vadovaudamasi šia „sutartimi“ arba „bendrąja programa“, Komisija privalėtų iki kitų po 
jos kadencijos pradžios metų birželio mėn. vidurio pateikti savo pasiūlymus dėl 
daugiametės finansinės programos kartu su sąrašu teisėkūros iniciatyvų, numatančių 
parengti teisės aktus, reikalingus specialiųjų programų, užtikrinančių šios finansinės 
programos įvykdymą, įgyvendinimui. Derybos dėl šios daugiametės finansinės 
programos galėtų vykti antrąjį tų metų pusmetį, siekiant priimti šią programą iki metų 
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pabaigos, kad ji galėtų įsigalioti kitų metų pradžioje (pagal formulę N+2, kur N yra 
Europos Parlamento rinkimų metai1).

Kadangi Lisabonos sutartyje numatyta, kad finansinė programa sudaroma ne 
trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, siūlomas tvarkaraštis palankus tuo, kad priimtos 
daugiametės finansinės programos trukmė atitiktų Europos Parlamento ir Komisijos 
kadencijas.

Tačiau norint tai įgyvendinti reikia pereiti nuo dabartinių 7 metų finansinių programų prie 
5 metų trukmės programų, todėl prireiks pereinamojo laikotarpio. Tinkamiausia išeitis –
pratęsti šiuo metu galiojančią daugiametę finansinę programą, kuri šiuo metu galioja iki 
2013 m., dar dvejiems papildomiems metams, iki 2015 m. pabaigos2.

Įvykdyti šiuos pakeitimus galima lengvai, kadangi Lisabonos sutartyje numatyta, kad 
reikia nuo šiuo metu priimtos ad hoc sistemos, kuri remiasi tarpinstituciniais susitarimais, 
pereiti prie teisės akto (reglamento), kuris bus priimtas pagal specialiąją teisėkūros 
procedūrą. Vis dėlto šį perėjimą bus galima įvykdyti tik Sutarčiai įsigaliojus. Tai būtų ir 
tinkamiausias momentas susitarti dėl pirmiau siūlyto programos pratęsimo, kartu 
atliekant šiuo metu galiojančiame tarpinstituciniame susitarime numatytą įvertinimą.

4.3. „Kadencijos sutartis“ arba „kadencijos programa“ kartu su daugiamete finansine 
programa būtų esminis daugiamečio programavimo, numatyto 9 deklaracijoje pateikto 
sprendimo projekto 1 straipsnio 2 dalies ir 3 straipsnio nuostatose dėl Komisijos ir 
Bendrųjų reikalų tarybos, turinys.

Jų pagrindu būtų galima sudaryti kitas Lisabonos sutartyje numatytas programas, būtent:

– bendrąsias Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių grupių programas jų 18 mėnesių 
kadencijai (kuriose savo ruožtu būtų numatytos individualios programos kiekvienai 
grupės narei jos šešių mėnesių kadencijai)3. Šiuo atžvilgiu Europos Parlamentas (kuris 
jau būtų pritaręs „kadencijos sutarčiai“ arba „programai“ ir daugiametei finansinei 
programai) mano, kad būtina sustiprinti jo dialogą su Bendrųjų reikalų tarybos
pirmininku ir Trejeto pirmininkais ir siekti, kad jo nuomonė būtų gerai žinoma jau 
pasirengimo programavimui etapu. Europos Parlamentas galėtų taip pat surengti 
diskusijas (komitetuose ir plenarinėse sesijose) ir pareikšti savo poziciją (parengdamas 
rezoliuciją?) dėl kiekvienos iš šių programų.

– metines Komisijos veiklos ir teisėkūros programas. Europos Parlamentas turi 
reikalauti, kad būtų stiprinami jo dialogo dėl Komisijos programos pristatymo 
mechanizmai, numatyti Parlamento ir Komisijos pamatiniame susitarime. Komisija 
taip pat išsamiai aptaria savo programą su Taryba. Galima taip sustiprinti 
tarpinstitucinį šios procedūros pobūdį, kad į šios programos rengimą įsitrauktų visos 

                                               
1 Žr. šiuo klausimu R. Böge‘o pranešimą dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007-2013 m. politinių iššūkių ir 
biudžeto lėšų, taip pat ir C. Guy-Quinto pranešimą.
2 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo.
3 Šis Komisijos vaidmuo dalyvaujant Bendrųjų reikalų tarybos metinių programų sudaryme atitinka minėtos 9 
deklaracijos ir tarpinstitucinio susitarimo „Geresnė teisėkūra“ nuostatas.
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trys institucijos, arba pasiekti, kad visos trys institucijos pareikštų bendrą poziciją dėl 
metinės programos.

4.4. Sklandžiai šių strateginių programų procedūrų eigai užtikrinti reikia kurti būtinus 
einamosios veiklos programų ir galiojančių teisės aktų derinimo mechanizmus, kurie taip 
pat turėtų būti gerinami siekiant, kad būtų intensyvesnis Europos Parlamento ir įvairių 
dalyvių dialogas. Jis gali vykti plenarinėse sesijose ar frakcijų ir komitetų pirmininkų 
sueigos posėdžiuose. Viena iš galimybių, kurią reikėtų išsamiai apsvarstyti, būtų įsteigti 
institucinę aukšto lygio grupę (jos nariai būtų, pvz., Parlamento pirmininko pavaduotojas 
ir (arba) Pirmininkų sueigos pirmininkas, Bendrųjų reikalų tarybos pirmininkas ir vienas 
Komisijos pirmininko pavaduotojų), kuri galėtų rengti reguliarius posėdžius ir juose 
aptarti einamuosius planus, keistis informacija apie ypač svarbius spręstinus klausimus ir 
kt.

Norime dar kartą pabrėžti Bendrųjų reikalų tarybos ir jos pirmininko svarbą šiuose 
pasitarimuose. Jo vaidmuo būtų dar svaresnis, jei, kaip tai siūloma pirmiau šiame 
pranešime, Bendrųjų reikalų taryba būtų įgaliota tvirtinti biudžetą ir daugiametę finansinę 
programą.

Rekomendacijos

1. Programavimo veiklą būtų galima organizuoti taip:

– pradėdama veiklą, naujoji Komisija iki metų pabaigos pristato savo politinius 
prioritetus ir strateginius tikslus penkerių metų kadencijai, kartu pateikdama 
bendrą numatomų teisėkūros iniciatyvų ir finansinių Sąjungos srautų valdymo 
siekiant įgyvendinti siūlomus tikslus, apžvalgą;

– ši programa aptariama su Europos Parlamentu ir Taryba, ir šios trys institucijos 
bendru sutarimu sudaro „kadencijos sutartį“ šiai programai įgyvendinti;

– Komisija iki antrųjų savo kadencijos metų pirmojo pusmečio 
pabaigos pateikia savo pasiūlymus dėl daugiametės finansinės 
programos, numatytos 5 metų laikotarpiui. Greta šių pasiūlymų 
pateikiamos teisėkūros iniciatyvos, kuriomis siekiama konkrečiai 
nustatyti programas, padėsiančias įgyvendinti finansinius sprendimus. 
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų priimti šią daugiametę finansinę 
programą iki tų pačių metų pabaigos, kad ji įsigaliotų kitų metų 
pradžioje (pagal formulę N+2, kur N – Europos Parlamento rinkimų 
metai);

– keičiant dabartinę 7 metų programą į teisiškai privalomą 5 metų 
programą prireiks pereinamojo laikotarpio; institucijos privalo 
susitarti dėl tarpinstituciniame susitarime įtvirtintos Finansinės 
programos pakeitimo reglamentu, kuriame būtų numatyta 
Finansinė programa, ir dėl dabartinės Finansinės programos 
laikotarpio (2007–2013 m.) pratęsimo iki 2015 m. pabaigos, kad 



PE407.666v02-00 32/42 DT\764564LT.doc

LT

kita daugiametė Finansinė programa pradėtų galioti 2016 m. ir 
tęstųsi iki 2020 m. pabaigos;

– „kadencijos sutarties“ ir daugiametės finansinės programos pagrindu:

– Tarybai pirmininkaujančio Trejeto grupės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir pasitardamos su Europos Parlamentu, parengia bendrą savo 
18 mėnesių veiklos programą; šios bendros programos pagrindu 
kiekviena Trejeto pirmininkaujančiųjų grupės narė, bendradarbiaudama 
su Komisija ir pasitardama su Europos Parlamentu, parengia savo veiklos 
programą šešių mėnesių kadencijai;

– Komisija parengia metinę savo veiklos ir teisėkūros programą, detaliai 
aptardama ją su Taryba ir Europos Parlamentu;

– Europos Parlamentas ir Taryba priima metinį biudžetą;

– trys institucijos aktyvina tarpinstitucinį dialogą, siekdamos suderinti savo 
einamosios veiklos programas ir jų tvarkaraščius, ypač teisėkūros veiklos 
tvarkaraštį.

2. Institucijos sudaro pamatinį susitarimą, kuriame nustato pagrindines 
programavimo veiklos gaires.

F. SĄJUNGOS IŠORĖS VEIKSMAI

1. Priešingai nei Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, Lisabonos sutartyje visos nuostatos dėl 
Sąjungos išorės veiksmų nėra sugrupuotos į vieną skyrių. Sutarties dėl Konstitucijos Europai 
trečiosios dalies V antraštinėje dalyje (kuri beveik atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo turinį) buvo pateiktos visos nuostatos dėl Sąjungos išorės veiksmų. Taip darydamas, 
Konventas norėjo pabrėžti užsienio veiksmų vienybę.

2007 m. įvykusi TVK nuostatas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įtraukė į Europos 
Sąjungos Sutartį (ESS V antraštinę dalį)1, o nuostatas, susijusias su išorės veiksmais ir 
kitomis nei BUSP sritimis, – į SESV Penktąją dalį. Taip norėta aiškiai atskirti šias sritis. Be 
to, ESS 40 straipsnyje nustatyta, kad Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas 
nedaro poveikio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3–6 straipsniuose nurodytų Sąjungos 
kompetencijų vykdymui, Sutartyse nustatytų procedūrų taikymui ir atitinkamai numatytų 
institucijų įgaliojimų apimčiai.

Nors iš esmės šis skirtumas simboliškas ir praktinės jo pasekmės menkos (nes Sąjungai 
suteikiamas juridinio asmens statusas, panaikinama ramsčių sistema, o SESV 1 straipsnio 2 
dalyje aiškiai nustatyta, kad abi Sutartys turi tokią pačią teisinę galią), iš jo galima spręsti apie 

                                               
1 Nors ji vadinama „Bendrosios nuostatos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais, ir konkrečios nuostatos, 
susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika“, tik dviejuose jos straipsniuose reglamentuojami bendri 
Sąjungos išorės veiksmų principai, visi kiti straipsniai susiję tik su BUSP.
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skirtingus požiūrius ir suvokimą.

Vis dėlto tikslas lieka vienas – darni išorės veiksmų visuma, ir tai aiškiai pabrėžta Lisabonos 
sutarčių ESS 21 straipsnyje, taip pat abiejų su užsienio politika susijusių dalių įvadiniuose 
straipsniuose (ESS 23 straipsnis ir SESV 205 straipsnis): „Sąjunga pagal šį skyrių 
vykdomuose savo veiksmuose tarptautinėje arenoje vadovaujasi principais, siekia tikslų ir 
veiksmus vykdo remdamasi Sąjungos išorės veiksmų bendrosiomis nuostatomis, kurios 
pateiktos I skyriuje“ (ESS 21–22 straipsniai) (ESS V antraštinė dalis).

Pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų vienybę, yra 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai posto sukūrimas ir jam 
padedančios bendros išorės veiksmų tarnybos (Europos išorės veiksmų tarnybos – EIVT) 
įsteigimas. Taip Sutartimis norėta ir politiniu, ir administraciniu lygmenimis sukurti 
struktūrinį ryšį tarp įvairių Sąjungos išorės veiksmų sričių siekiant jų nuoseklumo.

2. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai

2.1.Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis šiuo metu (oficialiai) eina Tarybos generalinio 
sekretoriaus pareigas. De facto jis šios funkcijos neatlieka, o pagrindinė jo veikla – atlikti 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio, kurio pareigybė buvo įsteigta Amsterdamo sutartimi, 
funkciją. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio veiklos dėka labai suaktyvėjo Sąjungos užsienio 
ir saugumo politika. Konventas nusprendė, kad šio įdirbio pagrindu jam reikia suteikti 
naujų įgaliojimų.

Pirmoji naujovė: Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis pirmininkaus Užsienio reikalų tarybai.

Šio skyrimo tikslas – suteikti Tarybos darbotvarkei nuoseklumo ir sklandumo, kurių 
trūko, kai pirmininkai keitėsi rotacijos tvarka. Taip buvo todėl, kad pirmininkaujančios 
valstybės narės atstovui labiau rūpėjo jo šalies darbotvarkė. Norime pabrėžti: Lisabonos 
sutartyje numatyta, kad rengiant balsavimą Užsienio reikalų taryboje Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis neturi balso teisės.

Vienas iš Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio atstovų pirmininkaus Politiniam ir saugumo 
komitetui (PSK), o kiti Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio atstovai galės pirmininkauti 
darbo grupėms, rengiančioms Užsienio reikalų tarybos posėdžius.

Antroji naujovė: Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis eis taip pat ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas.

Šiuo skyrimu siekiama suderinti Sąjungos išorės veiksmų visumą ir mobilizuoti visas 
turimas priemones ir mechanizmus Sąjungos tikslams įgyvendinti. Viena vertus, būtina 
išvengti nesutarimų, kylančių dėl bendros užsienio politikos vyriausybių lygmeniu ir šios 
politikos Bendrijų lygmeniu skirtumų. Kita vertus, būtina stiprinti bendrą užsienio ir 
saugumo politiką mobilizuojant Bendrijų iniciatyvas ir priemones.

Darbas dviejose pareigybėse leidžia manyti, kad politinį pasitikėjimą Sąjungos 
vyriausiuoju įgaliotiniu reiškia Taryba ir, kaip Komisijos pirmininko pavaduotoju, –
Komisijos pirmininkas bei Europos Parlamentas. Tai aiškiai matyti iš skyrimo 
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procedūros: Europos Vadovų Taryba kvalifikuota balsų dauguma ir gavusi Komisijos 
pirmininko sutikimą paskiria Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį (ESS 18 straipsnio 1 dalis), 
kurį kartu su visais kitais Komisijos nariais tvirtina Parlamentas (prieš tai surengęs jo, 
kaip ir kitų Komisijos narių, apklausą) – ESS 17 straipsnio 7 dalis.

Pagal tokią pačią procedūrą Europos Vadovų Taryba gali jį atstatydinti (jei jis, Europos 
Parlamentui pareiškus nepasitikėjimą Tarybai, netenka Komisijos pirmininko 
pavaduotojo posto, jam atstatydinti reikalingas Europos Vadovų Tarybos sprendimas 
kvalifikuota balsų dauguma).

Akivaizdu, kad politiniu pasitikėjimu pagrįsti geri Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir 
skirtingų institucijų santykiai yra labai svarbūs. Ypač daug reikšmės pasitikėjimu pagrįsti 
Komisijos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio santykiai turi gerai Sąjungos 
išorės veiksmų raidai.

Trečioji naujovė: vykdyti įgaliojimus Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui padeda Europos 
išorės veiksmų tarnyba.

Ji yra pagrindinis institucijų sąrangos elementas Sąjungos išorės veikloje. Konstitucinių 
reikalų komitetas šuo metu rengia pranešimą, kuriame bus pateiktas Europos Parlamento 
požiūris į EIVT.

Ketvirtoji naujovė yra tiesioginio atstovavimo įgaliojimai, kurie jam suteikiami 
Lisabonos sutartyje (pagal šiuo metu galiojančią Sutartį jis tik padeda Tarybai 
pirmininkaujančiai šaliai).

Aiškiai matome, kad Sutartis iš esmės keičia Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio funkcijų 
pobūdį. Jis bus atsakingas už Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politiką (taip pat ir 
bendro saugumo ir gynybos politiką). Tarybos įgaliotas, jis dalyvaus tiek rengiant šią 
politiką teikdamas pasiūlymus, tiek ir ją įgyvendinant. Jam taip pat bus pavesta užtikrinti 
Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą. Būtent todėl Komisijoje jis atsakys už Komisijos 
įsipareigojimus išorės santykių srityje ir kitų išorės veiksmų aspektų koordinavimą.

Dvi pareigybės ir specialiosios išorės veiksmų tarnybos pagalba turėtų suteikti 
vyriausiajam įgaliotiniui galimybių užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų visumos 
nuoseklumą, tęstinumą ir veiksmingumą.

2.2. Pagal šiuo metu galiojančią Sutartį Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis neturi iniciatyvos 
galių. Naujoji ESS užpildo šią spragą. Rengiant BUSP tiek valstybės narės, tiek Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis (vienas arba kartu su Komisija) gali pateikti Tarybai atitinkamai 
iniciatyvas ar pasiūlymus. Reikia pažymėti, kad ESS 22 straipsnyje numatyta, jog 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai BUSP srityje ir 
Komisija kitose išorės veiksmų srityse Tarybai gali teikti bendrus pasiūlymus. Tam 
tikrais Sutartyse numatytais atvejais šie bendri pasiūlymai gali būti privalomojo 
pobūdžio, pvz.: priimant ribojančias priemones (SESV 215 straipsnio 2 dalis) ar tvirtinant 
priemones, skirtas Sąjungai įgyvendinti solidarumo sąlygą (SESV 222 straipsnio 3 dalis).

Pagal Sutarties filosofiją, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis privalo kuo glaudžiau derinti 
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savo veiksmus su Komisijos veiksmais. Lisabonos sutartis skatina Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį ir Komisiją, siekiant darnesnių visų ES išorės veiksmų ir lengvesnio siūlomų 
teisės aktų priėmimo, dirbti kartu ir formuluoti bendrus pasiūlymus tiek BUSP, tiek ir 
Bendrijos politikos srityje.

2.3. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio darbotvarkė bus itin įtempta, kaip matyti iš posėdžių, 
kuriuose jam priklauso dalyvauti pagal Sutartyje numatytas prerogatyvas, skaičiaus: 
Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, ES atstovas 
BUSP srityje, Sąjungos išorės veiksmų atstovas Europos Parlamente, Europos Vadovų 
Tarybos posėdžių dalyvis ir kt. Būtina numatyti praktinių priemonių, kurios palengvintų 
jo darbą, pvz.:

– Sąjungos vyriausiojo įgaliotiniui paprašius, kol jis vykdo kitas užduotis, pirmininkauti 
Užsienio reikalų tarybai galėtų Tarybai pirmininkaujančios šalies užsienio reikalų 
ministras. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis galėtų taip pat pavesti pirmininkaujančio 
Trejeto užsienio reikalų ministrams vykdyti tam tikras užduotis BUSP srityje, įskaitant 
ir atstovavimą;

– Tarybos posėdžiuose galėtų dalyvauti kiti Komisijos nariai, kurie būtų įgalioti ginti 
Komisijos poziciją (derinant su Sąjungos vyriausiuoju atstovu). Taip būtų lengviau 
vykdyti pirmininkavimą. Kitiems Komisijos nariams taip pat galima pavesti 
atstovavimo Bendrijos politikai užsienyje misijas;

– Lisabonos sutartyje numatyta (ESS 33 straipsnis), kad Taryba Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio pasiūlymu gali skirti specialųjį įgaliotinį. Šiuo metu tokie įgaliotiniai 
atlieka misijas regionuose. Naujojoje Sutartyje jų vaidmuo susijęs su įgaliojimais 
„konkrečiais politikos klausimais.“ Sukūrus ES ambasadas regioninių įgaliotinių 
poreikis bus mažesnis, tačiau jiems bus galima patikėti horizontaliosios politikos 
misijas. Taip pat jie galima būtų pavesti tam tikras su jų įgaliojimais susijusias 
atstovavimo užduotis. Specialieji įgaliotiniai vykdytų veiklą prižiūrint Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui, o Europos Parlamentas skyrimo metu galėtų rengti jų 
klausymus.

 Rekomendacija

 Europos Parlamentas pabrėžia, kad būtini politiniu pasitikėjimu grįsti Komisijos 

pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio santykiai norint, kad vyriausiasis 
įgaliotinis sėkmingai vykdyti savo funkcijas.


 Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir Komisija privalo kuo daugiau teikti bendrų 

iniciatyvų tiek išorės veiksmų srityje, tiek ir siauresnėje BUSP srityje, kad būtų 
didinamas ES išorės veiksmų nuoseklumas siekiant bendrųjų Europos interesų.


 Būtina imtis priemonių, kurios praktiškai palengvintų Sąjungos vyriausiojo 

įgaliotinio darbą.
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3. Europos Parlamento vaidmuo išorės veikloje taip pat sustiprintas

ESS 36 straipsnyje patikslintas Europos Parlamento vaidmuo BUSP srityje. Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis konsultuojasi su Europos Parlamentu svarbiausiais BUSP ir BSGP 
aspektais bei esminiais pasirinkimo klausimais ir informuoja jį apie šių krypčių politikos 
raidą. Jis užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento požiūrį. Specialieji 
atstovai turi taip pat dalyvauti informuojant Europos Parlamentą. Europos Parlamentas gali 
teikti Tarybai ir vyriausiajam įgaliotiniui rekomendacijas tiek BUSP, tiek ir BSGP srityje. 
Europos Parlamentas privalo du kartus per metus rengti diskusijas pasiektos pažangos 
klausimais.

Europos Parlamentas privalo taip pat tvirtinti Sąjungos biudžetą, į kurį įeina ir BUSP 
administracinės ir einamosios veiklos išlaidos, kadangi nebeliko privalomųjų ir neprivalomųjų 
išlaidų atskyrimo.

Pasirašant tarptautinius BUSP srities susitarimus, jis turi būti nuolat informuojamas apie šių 
procedūrų eigą.

Kitose išorės veiksmų srityse Europos Parlamentas vykdo savo įprastas prerogatyvas: 
dalyvauja priimant teisės aktus Sutartyje numatytais atvejais (paprastai pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, kuri vis plačiau taikoma jau ir išorės prekybos srityje). Jis priima 
Sąjungos biudžetą. Tarptautinių susitarimų srityje jis privalo duoti savo sutikimą prieš 
Tarybai priimant: a) asociacijos sutartis, b) susitarimą dėl ES prisijungimo prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, c) susitarimus, nustatančius 
konkrečią institucinę struktūrą organizuojant bendradarbiavimo procedūras, d) susitarimus, 
turinčius svarbių padarinių Sąjungos biudžetui, ir e) susitarimus, apimančius sritis, kurioms 
taikoma įprasta teisėkūros procedūra (arba speciali procedūra, kai ji reikalinga).

Tikslinga skatinti glaudų Europos Parlamento ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ryšį. 
Pastarasis bus reguliariai kviečiamas dalyvauti ne tik plenarinėse sesijose (be dalyvavimo 
dviejose metinėse diskusijose dėl BUSP ir BSGP raidos), bet ir Parlamento atsakingų 
komitetų posėdžiuose. Tokią praktiką reikės taikyti ir specialiesiems įgaliotiniams, Komisijos 
nariams, turintiems specialių įgaliojimų konkrečiose ES išorės veiklos srityse, ir kai kuriems 
EIVT (Europos išorės veiklos tarnybos) pareigūnams, dirbantiems politiškai svarbiuose 
postuose. Nors Europos Parlamentas privalės laikytis paslapčių saugojimo reikalavimų 
dirbdamas su tam tikra slapta BUSP informacija, ypač susijusia su gynyba1, jis lygiagrečiai 
gali atlikti naują vaidmenį išorės veiksmų srityje, rengdamas naujo tipo viešuosius klausymus 
(angl. public hearings) išorės santykių klausimais, kuriuose galės dalyvauti skirtingų 
institucijų ir EIVT atstovai, trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų atstovai ir kt.

4. Sutartyje apibrėžiamos trys sprendimų Sąjungos išorės veiksmų srityje kategorijos:

                                               
1 Įsigaliojus naujajai Sutarčiai, būtinai reikės peržiūrėti Tarpinstitucinį susitarimą dėl Europos Parlamento 
galimybės susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (2002 m. 
lapkričio 20 d. Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento ir Tarybos dėl galimybės susipažinti su 
slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje).
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– bendro pobūdžio sprendimai išorės veiksmų srityje (ESS 22 straipsnis),
– sprendimai BUSP srityje (ESS 26 straipsnis),
– sprendimai kitose nei BUSP išorės veiksmų srityse.

4.1. Bendro pobūdžio sprendimai išorės veiksmų srityje (ESS 22 straipsnis)

Europos Vadovų Taryba priima sprendimus dėl ES strateginių interesų ir tikslų išorės 
veiksmų srityje, kurie gali būti susiję su BUSP ar kitomis Sąjungos išorės veiksmų 
sritimis (ESS 22 straipsnio 1 dalis). Europos Vadovų Taryba sprendžia vieningai, 
remdamasi Tarybos rekomendacija, priimta laikantis kiekvienai sričiai nustatytos tvarkos.

4.2. Sprendimai BUSP srityje (ESS 26 straipsnis)

Europos Vadovų Taryba nustato bendros užsienio ir saugumo politikos  Sąjungos 
strateginius interesus, tikslus ir apibrėžia bendras gaires (ESS 26 straipsnio 1 dalis). 
Taryba formuoja BUSP ir priima šiai politikai apibrėžti ir įgyvendinti būtinus 
sprendimus. Šie sprendimai taip pat priimami vieningai (ESS 26 straipsnio 2 dalis).

Taryba taip pat priima sprendimus, kai Sąjungai reikia operatyviai veikti, (ESS 28 
straipsnio 1 dalis) ir sprendimus, kuriais išreiškiamas Sąjungos požiūris į tam tikrą 
geografinio arba teminio pobūdžio reikalą (ESS 29 straipsnio 1 dalis). Šiuos sprendimus 
vieningai spręsdama priima Taryba (ESS 31 straipsnio 1 dalis), išskyrus atvejus, kai jie 
remiasi Europos Vadovų Tarybos sprendimais, susijusiais su ESS 22 straipsnio 1 dalyje 
minimais Sąjungos strateginiais interesais ir tikslais, kai jie priimami remiantis Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu, pateiktu Europos Vadovų Tarybos specialiu prašymu 
(jos pačios arba vyriausiojo įgaliotinio iniciatyva), arba kai jais įgyvendinami ES 
veiksmus nustatantys arba poziciją apibrėžiantys sprendimai (ESS 31 straipsnio 2 dalis). 
Europos Vadovų Taryba gali vieningai priimti sprendimą, kad minėtieji sprendimai gali 
būti priimami kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau nė viena šių išimčių netaikoma karinio 
arba gynybinio pobūdžio sprendimams.

Sprendimai skirti specialųjį įgaliotinį taip pat priimami kvalifikuota balsų dauguma (ESS 
33 straipsnis).

Sprendimą įkurti Europos išorės veiksmų tarybą vieningai priima Taryba, remdamasi 
vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei gavusi 
Komisijos pritarimą (ESS 27 straipsnio 3 dalis) (žr. toliau). 

Taryba (pasikonsultavusi su Europos Parlamentu) taip pat vieningai priima sprendimą, 
nustatantį konkrečias procedūras, garantuojančias galimybę greitai pasinaudoti Sąjungos 
biudžeto asignavimais skubiam iniciatyvų bendros užsienio ir saugumo politikos srityje 
finansavimui. Bet sprendimai dėl pradinio fondo įsteigimo ir finansavimo procedūrų, taip 
pat dėl jo administravimo ir finansų kontrolės procedūrų priimami kvalifikuota balsų 
dauguma (ESS 41 straipsnis).

Sprendimus dėl tarptautinių susitarimų BUSP srityje Taryba paprastai taip pat priima 
vieningai.
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4.3. Sprendimai kitose nei BUSP išorės veiksmų srityse

Bendroji ESS 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė, kad sprendimus, nustatančius 
Sąjungos strateginius interesus ir tikslus, Europos Vadovų Taryba priima spręsdama 
vieningai, taikoma ir kitoms nei BUSP išorės veiksmų sritims. Tačiau ES politikos šiose 
srityse nustatymas ir įgyvendinimas vykdomas laikantis įprastų procedūrų, kurios 
priskirtos Bendrijos kompetencijai: teisės aktai priimami pagal įprastąją arba specialiąją 
teisėkūros procedūrą, kaip tai numatyta Sutartyje, tarptautiniai susitarimai priimami 
Tarybai paprastai sprendžiant kvalifikuota balsų dauguma, gavus Europos Parlamento 
sutikimą. Tačiau vieningo sprendimo taisyklė taikoma priimant tam tikrus bendros 
prekybos politikos srities susitarimus: dėl prekybos paslaugomis ir intelektinės 
nuosavybės komercinių aspektų, taip pat dėl tiesioginių užsienio investicijų, kai tokiuose 
susitarimuose įtvirtinamos nuostatos, pagal kurias vidaus taisyklių priėmimui reikia balsų
vieningumo (SESV 207 straipsnio 4 dalis). Taryba taip pat sprendžia vieningai dėl 
susitarimų sudarymo prekybos kultūros ir audiovizualinėmis paslaugomis srityje, kai yra 
pavojus, kad šie susitarimai gali pakenkti Sąjungos kultūrų ir kalbų įvairovei, ir prekybos 
socialinėmis, švietimo ir sveikatos paslaugomis srityje tam tikromis aplinkybėmis (SESV 
207 straipsnio 4 dalies b) punktas). Taip pat vieningai priimami sprendimai dėl 
asociacijos sutarčių, dėl ekonominio, finansinio ir techninio bendradarbiavimo su šalimis 
kandidatėmis ir dėl susitarimų srityse, kuriose Sąjungos aktams priimti reikia balsų 
vieningumo. Taryba taip pat sprendžia vieningai dėl susitarimo dėl Sąjungos prisijungimo 
prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (sprendimas dėl 
šio susitarimo sudarymo įsigalioja tik po to, kai jį pagal savo atitinkamas konstitucines 
nuostatas patvirtina valstybės narės). Žr. SEVS 218 straipsnio 8 dalį.

 Rekomendacija

 Kiekviename sprendime užsienio politikos srityje reikės aiškiai nurodyti, kuriuo 

remiantis ir pagal kurį Sutarties straipsnį jis priimamas, kad būtų aišku, kokios 
procedūros reikia laikytis tiek jį rengiant, tiek ir įgyvendinant.

5. Pagal Sutarčių nuostatas Sąjungos atstovavimas išorės santykiuose vykdomas trimis 
lygmenimis:

– Europos Vadovų Tarybos pirmininkas „savo lygiu ir pagal savo pareigas“ užtikrina 
atstovavimą Sąjungai užsienyje bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 
„nepažeisdamas Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai įgaliojimų“ (ESS 15 straipsnio 6 dalis);

– Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovauja 
Sąjungai visose su BUSP susijusiose srityse. „Sąjungos vardu jis veda politinį dialogą 
su trečiomis šalimis ir išreiškia Sąjungos poziciją tarptautinėse organizacijose ir 
tarptautinėse konferencijose“ (ESS 27 straipsnio 2 dalis);

– Komisija užtikrina Sąjungos atstovavimą išorės santykiuose, „išskyrus bendrą užsienio 
ir saugumo politiką bei kitus Sutartyse nustatytus atvejus“ (ESS 17 straipsnis). 
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Tiksliau Komisija įgaliota atstovauti Sąjungai išorės santykiuose visose su Bendrijos 
kompetencija susijusiose srityse;

– euro klausimu Sutartyje nustatyta, kad Taryba, Komisijos siūlymu, gali imtis reikiamų 
priemonių vieningam atstovavimui tarptautinėse finansinėse institucijose ir 
konferencijose užtikrinti. Šiuos sprendimus Taryba priima pasikonsultavusi su 
Europos centriniu banku. Neseniai paskelbtame komunikate1 Komisija pabrėžė, kad 
siekiant suteikti euro valiutai tarptautinėje arenoje jos ekonominę galią atitinkančią 
vietą, reikia solidariai laikytis bendros pozicijos ir stiprinti atstovavimą, siekiant 
nuolatinės vietos visose tarptautinėse finansinėse institucijose ir tarptautiniuose 
finansiniuose forumuose.

Iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, kad Sutartyje nepakankamai paaiškinama šiek tiek 
paini situacija, dėl kurios kyla garsusis klausimas, kurio autorystė priskiriama Henry 
Kissingeriui: „Europa? Kokiu telefono numeriu skambinti?“ Vis dėlto reikia išsklaidyti šį 
įspūdį: priminsime, kad kiekvienoje valstybėje yra bent keletas politinių postų, kuriuose 
dirbantys pareigūnai įgalioti užtikrinti atstovavimą tarptautiniu lygmeniu.

Atsižvelgiant į tai galima manyti, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkui teks daugiau 
atstovavimo funkcijos. Reikia turėti omeny tai, kad, remiantis formuluote „savo lygiu ir pagal 
savo pareigas“, jis turės kaip Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atstovauti šiai institucijai 
BUSP lygmeniu. Taigi jam tektų užtikrinti ir atstovavimą Europos Sąjungai BUSP lygmeniu 
susitikimuose su užsienio valstybių vadovais bei užtikrinti Europos Vadovų Tarybos 
dalyvavimą (ir (arba) atstovauti jai) aukšto lygio tarptautiniuose susitikimuose, kaip tai daro 
šiuo metu Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios šalies ministras pirmininkas. Tačiau 
visa tai nesuteikia jam įgaliojimų inicijuoti sprendimus BUSP srityje ar būti pagrindiniu 
Sąjungos vardu veikiančiu derybininku priimant politinius sprendimus, nes šios funkcijos 
BUSP srityje aiškiai priskiriamos atlieka Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui.

Be pirmiau minėtų nuostatų, ypač ESS 27 straipsnio 2 dalies, to paties straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis savo pasiūlymais prisideda rengiant bendrą 
užsienio ir saugumo politiką ir ją vykdo „pagal Tarybos suteiktą mandatą“. Tekste nurodyta, 
kad vyriausiasis įgaliotinis taip pat veikia ir bendros saugumo ir gynybos politikos srityje.

Todėl galime daryti išvadą, kad Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui tenka atstovauti ES visais 
BUSP (įskaitant ir gynybos politiką) rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Į šias funkcijas taip 
pat įeina dialogo su trečiosiomis šalimis vedimas ir ES nuomonės pristatymas tarptautinėse 
organizacijose.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio postų sukūrimo 
pasekmė ta, kad Lisabonos sutartyje nebesuteikiamas joks vaidmuo atstovaujant ES nei 
Tarybai pirmininkaujančios šalies ministrui pirmininkui, nei jos užsienio reikalų ministrui (jis 
jau nepirmininkaus Užsienio reikalų tarybai). Tačiau Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir 
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis gali pavesti Tarybai pirmininkaujančios šalies ministrui 
pirmininkui ar jos užsienio reikalų ministrui atlikti tam tikras atstovavimo funkcijas.

                                               
1 2008 m. gegužės 7 d. Komisijos komunikatas euro įvedimo dešimties metų sukakčiai pažymėti.
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Patikslinamas Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio, kaip Komisijos pirmininko pavaduotojo, 
vaidmuo. Komisija įgaliota atstovauti ES išorės santykiuose, išskyrus BUSP sritį.

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio, kaip Komisijos pirmininko pavaduotojo, vaidmens klausimu 
Sutartyje nurodyta, kad „Komisijoje jis yra atsakingas už jos įsipareigojimus išorės santykių 
srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą.“ Komisijos struktūros 
nustatymas lieka Komisijos pirmininko prerogatyva. Kaip Komisijos pirmininko 
pavaduotojas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis paklūsta Komisijos pirmininkui ir laikosi visai 
kolegijai nustatytų taisyklių. Komisijos pirmininkas gali nuspręsti, kad jis pats pirmininkaus 
Komisijos narių, atsakingų už sritis, susijusias su išorės santykiais, posėdžiams.

Sąjungos atstovavimą užsienyje šios institucijos kompetencijos srityse užtikrins:

– arba pats Komisijos pirmininkas (ypač ministrų pirmininkų lygmens susitikimuose);

– arba Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Komisijos įsipareigojimus išorės 
santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą. Todėl visai 
normalu, kad jis taip pat atstovautų Sąjungai išorės santykių Bendrijos aspektu srityje 
vyriausybių ministrų lygmens susitikimuose su ministrais, juolab kad kartais šie aspektai 
būna susiję su BUSP klausimais;

– arba vienas už konkretų sektorių atsakingas Komisijos narys tuo atveju, kai reikia svarstyti 
konkrečios srities, apimančios ir išorės santykius, klausimus (iš tiesų Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis koordinuoja kitus Sąjungos išorės santykių aspektus, tačiau jis nepakeičia kitų 
Komisijos narių, atsakingų už išorės prekybą, vystymąsi ir kitas sritis).

Tai patvirtina ir SESV 218 straipsnio 3 dalis dėl derybų rengiant tarptautinius susitarimus: 
„Kai numatytas sudaryti susitarimas išimtinai ar daugiausiai yra susijęs su bendra užsienio ir 
saugumo politika, Komisija arba Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir 
saugumo politikai teikia rekomendacijas Tarybai, o ši priima sprendimą, kuriuo įgalioja 
pradėti derybas ir kuriuo, atsižvelgiant į numatyto sudaryti susitarimo dalyką, skiriamas 
Sąjungos derybų grupės derybininkas arba vadovas.“

Būtų logiška su BUSP išimtinai ar daugiausiai susijusių susitarimų derybininku skirti arba 
patį Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ar jam pavaldų pareigūną, arba jį kartu su visa Komisija. 
Kitais atvejais būtų galima skirti vyriausiąjį įgaliotinį kaip Komisijos pirmininko pavaduotoją 
arba Komisijai atstovautų vienas iš jos pasiūlytų Komisijos narių, atsakingas už sektorių, su 
kuriuo susijęs susitarimo dalykas.

Iš viso to, kas pasakyta pirmiau, galime padaryti išvadą, artimą šio skyriaus pradžioje 
pateiktai hipotezei.

Rekomendacija

Europos Parlamento nuomone, ES atstovavimas išorės santykiuose turėtų būti užtikrintas 
taip:

– Europos Vadovų Tarybos pirmininkas atstovauja ES BUSP lygmeniu, tačiau neturi 
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politinio vadovavimo galių. Prireikus jis kartu atstovauja ir Europos Vadovų Tarybai, 
ypač susitikimuose su trečiųjų šalių vadovais;

– Komisija, ypač jos pirmininkas, privalo užtikrinti atstovavimą visų išorės santykių 
srityje ir įgyvendinant įvairių krypčių politiką, įeinančią į ES išorės veiksmų sritį 
(išorės prekyba, vystymasis ir kt.);

– Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis taip pat privalo BUSP iniciatyvinio ir vykdomojo 
vadovo vaidmenį, atstovaudamas Sąjungai palaikant santykius su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėse organizacijose. Čia jam teks ir funkcija, kurią šiuo metu atlieka Užsienio 
reikalų tarybos pirmininkas (Tarybai pirmininkaujančios šalies užsienio reikalų 
ministras). Jam teks atstovauti ES ir visų išorės veiksmų bei kitų nei BUSP veiksmų 
sektoriuose, tačiau atlikdamas šiuos įgaliojimus jis bus pavaldus Komisijos pirmininkui 
ir vykdys kolegijos sprendimus kitų išorės veiklos aspektų srityje.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkui arba Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui pritarus, ES 
atstovo tarptautiniu lygmeniu įgaliojimai galės būti suteikti einančiam pareigas Tarybos 
pirmininkui arba Bendrųjų reikalų tarybos pirmininkui (Tarybai pirmininkaujančios šalies 
ministrui pirmininkui).

6. Bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP)

Lisabonos sutartyje numatyta nemažai patobulinimų bendroje saugumo ir gynybos politikoje, 
kuri yra atskira BUSP sritis, t. y. valstybėms narėms, kurios pareikš politinę valią ir kurioms 
pakaks gynybinių pajėgų, suteikiama galimybė vystyti nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą gynybos srityje, taip kuriant būsimosios bendros gynybos pagrindus.

Tačiau institucijų lygmeniu (išskyrus Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir jo naująsias funkcijas) 
pakeitimai labai nedideli.

Ši sritis vis dar lieka priskirta vyriausybių tarpusavio kompetencijai, ir daugumą su ja 
susijusių sprendimų vieningai spręsdamos priima valstybės narės.

Pagal ESS 2 straipsnio 1 dalį Europos Vadovų Taryba apibrėžia Sąjungos strateginius 
interesus, tikslus ir nubrėžia BUSP pagrindines gaires, taip pat ir su gynyba susijusiais 
klausimais. Be to, jai teks tinkamu momentu priimti sprendimą dėl perėjimo prie bendros 
gynybos (ESS 42 straipsnio 2 dalis). Šį sprendimą Europos Vadovų Taryba priims vieningai, 
o valstybės narės turės jam pritarti pagal jų konstitucines nuostatas.

Visus kitus sprendimus dėl BSGP nustatymo ir įgyvendinimo priima Taryba, beveik visuomet 
spręsdama vieningai (paprastai Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu arba 
pasikonsultavusi su juo). Išimtys: valstybių narių, pareiškusių politinę valią ir turinčių 
gynybinių pajėgų, sprendimas dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo ir sprendimas, 
apibrėžiantis Europos gynybos agentūros statutą, būstinės vietą ir veiklos nuostatus. 

Tarybai atliekant pagrindinį vaidmenį BSGP srityje, kyla tam tikrų problemų: ar gynybos 
klausimai turėtų likti Užsienio reikalų tarybos kompetencijoje, ar reikia numatyti specialios 
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sudėties Tarybą, kurioje veiktų gynybos ministrai? Iš to, kad BSPG yra neatskiriama BUSP 
dalis, o Sutartyje aiškiai nurodyta, jog BUSP yra Užsienio reikalų tarybos, kuriai 
pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis, kompetencija ir kad Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis taip pat vykdo BSPG ir atstovauja jai išorės santykiuose, galima spręsti, kad už 
BSPG klausimus turėtų būti atsakinga Užsienio reikalų taryba, kurios posėdžiuose, kai bus 
sprendžiami šios srities klausimai, būtinai dalyvaus valstybių narių gynybos ministrai. Šiuo 
principu taip pat derėtų remtis organizuojant Europos Parlamento darbą šioje srityje.

Europos Parlamentas šioje srityje neatlieka reikšmingo vaidmens, tačiau Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui tenka bendroji pareiga nuolat informuoti jį apie BUSP raidą ir 
atsižvelgti į EP nuomonę. Komisijos vaidmuo BSGP srityje taip pat pagalbinis – ji kartu su 
vyriausiuoju įgaliotiniu gali pasiūlyti naudotis Sąjungos priemonėmis atliekant šios srities 
misijas (42 straipsnio 2 dalis), o prireikus bendradarbiauja su Europos gynybos agentūra (45 
straipsnio 2 dalis).

 Rekomendacija

 Siekiant užtikrinti užsienio politikos ir jos gynybos srities nuoseklumą, su BSGP susiję 

klausimai turi būti sprendžiami ir Užsienio reikalų taryboje, kurios posėdžiuose, kai 
darbotvarkėje bus numatyta svarstyti šios srities klausimus, privalės dalyvauti valstybių 
narių gynybos ministrai.
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