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S a n t r a u k a  

 

Šiame straipsnyje pristatomas ir analizuojamas Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo spren-

džiant ES reikalus modelis, jo kūrimo aplinkybės, šaltiniai, bruožai, procedūros ir probleminiai aspektai.  

Pasiremdamas užsienio šalių, darbo grupės, kūrusios šį modelį, patirtimi, kitais šaltiniais, autorius 

nuosekliai atskleidžia, kokios priežastys lėmė aktyvaus Seimo vaidmens sprendžiant ES reikalus, pasirin-

kimą, kaip šis vaidmuo buvo įtvirtintas, kokias konstitucines naujoves jis įnešė į Lietuvos teisės sistemą, 

ypač daug dėmesio skiriant vadinamųjų „mandatinių komitetų“ vaidmens įtvirtinimui Konstituciniame 

akte dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje bei Seimo statuto papildymuose. 

Straipsnyje taip pat detaliai pristatomos, aiškinamos ir iliustruojamos schemomis įvairios ES rei-

kalų sprendimo Seime procedūros. Ypač daug dėmesio skiriama svarbiausiajai iš jų – pozicijų dėl pasiū-

lymų priimti ES teisės aktus ar kitus ES dokumentus, susijusius su Seimo kompetencija, svarstymui, ku-

ria remiasi ir kai kurios kitos procedūros, kadangi tai – procedūra, kurios metu Seimo mandatiniai komi-

tetai veikia kaip konstitucinės institucijos, išreikšdamos politiškai privalomą nuomonę viso Seimo vardu 

Vyriausybei.  

Daug dėmesio skiriama subsidiarumo kontrolei, pabrėžiant, kad Seimo statute įtvirtintas subsidia-

rumo kontrolės mechanizmas yra novatoriškas, atspindintis Sutarties dėl Konstitucijos Europai for-

muojamus pokyčius.  

Analizuojama ir svarstoma, kiek pagrįstas yra aktyvus Seimo dalyvavimas svarstant pareigūnų, 

kuriuos į pareigas Europos Sąjungoje teikia Lietuvos Respublika, kandidatūras, taip pat daugelis kitų 

klausimų, susijusių su Seimo vaidmeniu svarstant ES reikalus.  

Straipsnis baigiamas trumpomis motyvuotomis išvadomis. 

 
 

Áþanga 
 

Rengiantis Lietuvos Respublikos narystei Europos Sàjungoje kilo poreikis ne tik suderinti naciona-
linæ teisæ su Europos Sàjungos teisynu, bet ir sukurti nacionaliná instituciná mechanizmà, kuris padëtø 
Lietuvai sëkmingai dalyvauti Europos Sàjungos teisëkûroje. Viena sudëtiniø ðio mechanizmo daliø – 
Lietuvos Respublikos Seimo vaidmuo Europos Sàjungos reikaluose, átvirtintas Konstituciniame akte dël 
Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje.  

Ðio straipsnio tikslas – iðanalizuoti Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo svarstant Europos 
Sàjungos reikalus modelá ir jo procedûras. 
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Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos ir kitø valstybiø teisës aktai, reglamentuojantys parla-
mento vaidmená svarstant Europos Sàjungos reikalus, bei jø taikymo Lietuvos Respublikoje praktika. 

Tyrimo metodai – raðant straipsná taikyti istorinis, lyginamasis, sisteminis, analitinis ir kiti metodai.  
 

Nacionaliniø parlamentø vaidmuo svarstant ES reikalus ir perspektyvioji Vyriausybës kontrolë 
 

Europos Sàjunga daþnai apibûdinama kaip ypatinga tarptautinë organizacija, pasiþyminti virðna-
cionalinëmis galiomis [1, 62]. Vienas ið svarbiausiø poþymiø, leidþianèiø kalbëti apie ES virðnacionalumà, 
yra tai, kad ES savarankiðkame teisëkûros procese priima valstybëms privalomas teisës normas. Pagrin-
dinis ES teisës aktø, privalomø valstybëms narëms (reglamentø, direktyvø, sprendimø pagal Europos 
Bendrijø steigimo sutarties [2] 249 straipsná) leidëjas yra ES Taryba. Be abejo, minëtø ES teisës aktø kû-
rimo procese dalyvauja ir kitos institucijos: teisëkûros iniciatyvø imasi Europos Komisija, bendro spren-
dimo procedûros atveju teisës akto leidyboje dalyvauja Europos Parlamentas, taèiau galutiná sprendimà 
dël teisës akto vis dëlto priima ES Taryba. 

Taèiau labai svarbu prisiminti, kad ES Taryba sudaryta ið valstybiø ES nariø vyriausybiø atstovø 
(kaip þinome, ES Taryba veikia tarpvyriausybiniu metodu). Taigi sprendimus, kurie privalomi valstybëms 
narëms, priima bûtent vyriausybiø atstovai. Vyriausybiø atstovai priima teisës aktus, kurie nacionalinëse 
valstybiø nariø teisinëse sistemose turi prioritetà prieð nacionalinius ástatymus ir netgi valstybiø nariø 
konstitucijas. Tai iðplaukia ið Europos Bendrijø Teisingumo Teismo jurisprudencijos klasikinëse Costa vs. 
Enel ir Van Gen Loose bylose [3, p. 16–20]. Akivaizdu, kad ði padëtis teisës poþiûriu – unikali. Taip pat ði 
padëtis suponuoja ir vadinamàjà demokratijos deficito problemà, kadangi tiesioginio ES pilieèiø atstova-
vimo institucija – Europos Parlamentas – ES teisëkûros procesuose veikia tik kaip papildoma institucija, 
o nacionaliniai parlamentai turi visiðkai minimalias teises. Taigi privalomi valstybëms narëms ES teisës 
aktai, savo teisine galia prilygstantys ástatymams, pagal kompetencijà priklausantys valstybiø parlamen-
tams, priimami tarpvyriausybiniu metodu. 

Bûtent dël ðios problemos stengiamasi stiprinti nacionaliniø parlamentø vaidmená svarstant ES rei-
kalus. Nacionalinio parlamento vaidmuo neatsiejamas nuo vadinamosios „perspektyviosios“, arba ex 
ante, Vyriausybës parlamentinës kontrolës, kai nacionaliniai parlamentai suteikia mandatà (ágaliojimus) 
vyriausybës atstovams pritarti vienokiam ar kitokiam ES sprendimui, ágaunanèiam ES teisës akto formà 
(ðià procedûrà mes toliau patogumo dëlei vadinsime „mandatavimu“, o jà vykdanèius parlamento komi-
tetus – „mandatiniais“).  

Pagal tai, kaip aktyviai ástatymø leidþiamoji valdþia dalyvauja mandatavimo procese, ES valstybes 
nares galima suskirstyti á tris sàlygines grupes: 

Pirmajai grupei priskirtume valstybes, kuriose parlamentas tiesiogiai dalyvauja Europos Sàjungos 
institucijø veikloje formuojant ðalies politikà ir jos pozicijà dël rengiamø ES teisës aktø arba turi tokià teisæ 
[4, p. 1]. Tokias valstybes pavadintume „aktyvaus mandatavimo“ modelio valstybëmis. Paprastai tai 
valstybës, kuriø valdþiø sistemoje parlamentai vaidina svarbø vaidmená. Tokiose valstybëse parlamenti-
niams Europos reikalø komitetams yra suteiktos realios galios kontroliuoti vyriausybæ ir jos priimamus 
sprendimus dël ES reikalø. Ðie komitetai iðsiskiria ið kitø parlamentiniø komitetø, nes jie formuojami ypa-
tinga tvarka (siekiama kuo platesnio politinio jëgø atstovavimo), taip pat jie paprastai gali kalbëti viso pa-
rlamento vardu be plenarinio posëdþio procedûrø, jø galios átvirtinamos net valstybiø konstitucijose (pvz., 
Suomijos Konstitucijos 96 straipsnis) [5, p. 95]. Ðis modelis veiksmingas, taèiau daugiausia bûdingas 
Skandinavijos ðalims ir parlamentinëms valstybëms (pvz., Austrijai, Danijai, Suomijai, Ðvedijai, Vokietijai, 
daugumai naujøjø ES nariø). 

Antroji valstybiø grupë, kurià pavadintume „riboto mandatavimo“, pasiþymi gerokai menkesne pe-
rspektyviàja vyriausybës kontrole rûpinantis ES reikalais. Parlamentas gali daryti tam tikrà átakà valstybës 
pozicijai ES institucijose, valstybiø parlamentai turi galimybæ atidþiai nagrinëti gaunamà informacijà dël 
ES reikalø ir gali pareikðti savo nuomonæ ataskaitomis bei rezoliucijomis, taèiau jie negali daryti didesnës 
átakos vyriausybës pozicijai (pvz., Prancûzija, Jungtinë Karalystë, pastaruoju metu ðia kryptimi einama ir 
Airijoje) [4, p. 1]. 

Treèiojoje valstybiø grupëje, kurià pavadintume „pasyvaus mandatavimo“, parlamentai turi labai 
menkas galimybes veikti Vyriausybiø pozicijas ir jø átaka daugiau pasireiðkia per ex post bei áprastinius 
politinës parlamentinës kontrolës mechanizmus (pvz., Belgija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Portuga-
lija [4, p. 1]). Tai – valstybës, kuriose stipri vykdomoji valdþia, o parlamentø dalyvavimas svarstant ES 
reikalus nominalus.  
 

Mandatavimo modelio Lietuvoje parinkimo kriterijai ir teisiniai ðaltiniai 
 

ES reikalø tvarkymo sistema Lietuvoje, áskaitant ir Seimo vaidmená, buvo pradëta rûpintis dar ren-
giantis narystei Europos Sàjungoje. Ðie klausimai buvo sprendþiami 2002 m. liepos 19 d. Seimo valdy-
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bos sudarytos darbo grupës „Dël Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare koncepcijai ir rei-
kalingiems teisës aktø pakeitimø projektams parengti darbo“ darbe. Darbo grupæ sudarë 37 nariai – 
Seimo, Vyriausybës ir Prezidentûros kanceliarijø, Uþsienio reikalø ministerijos, buv. Europos komiteto 
prie Vyriausybës, Europos teisës departamento prie Vyriausybës (ðiuo metu – prie Teisingumo ministe-
rijos), buv. Lietuvos teisës universiteto ir kitø institucijø atstovai. Darbo grupæ sudarë 4 pogrupiai:           
1) Konstitucijos pataisø (vadovas – buvæs Europos teisës departamento prie LR Vyriausybës direktorius 
prof. Vilenas Vadapalas), 2) Parlamento modelio parinkimo (vadovas Seimo kanceliarijos Teisës depar-
tamento direktorius Kæstutis Virketis), 3) Lietuvos institucijø restruktûrizavimo (vadovas Seimo Pirmininko 
pavaduotojas Artûras Skardþius) ir 4) Seimo statuto, Vyriausybës ástatymo, Vyriausybës darbo regla-
mento pataisø (vadovas – Seimo Pirmininko pavaduotojas Èeslovas Jurðënas). Visai darbo grupei vado-
vavo buvæs Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis. Ðio straipsnio autorius dalyvavo 
grupës darbe. Darbo grupë dirbo daugiau kaip dvejus metus ir bûtent ði grupë parengë galutinius Kons-
titucinio akto dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje, Seimo statuto papildymø, numatan-
èiø ES reikalø tvarkymo modelá, projektus. 

Mus dominantys klausimai buvo sprendþiami beveik visuose pogrupiuose, nes parlamentinis mo-
delis negalëjo bûti parinktas autonomiðkai. Juk reikëjo nustatyti, ar parlamentinis modelis (pvz., Seimo 
Europos reikalø komiteto galios) atsispindës Konstitucijoje, koks bus jo santykis su kitomis institucijomis 
ir kita. Renkantis Lietuvos modelá pirmiausia buvo analizuojama aktyvaus mandatavimo valstybiø patirtis. 
Toks pasirinkimas nebuvo atsitiktinis – já lëmë Lietuvos Respublikos teisinës ir valdymo sistemos ypaty-
bës bei Lietuvos Respublikos Seimo vaidmuo svarstant uþsienio ir ES reikalus.  

Darbo grupë, rinkdamasi modelá, pirmiausia rëmësi svarbiu, ið esmës nekvestionuojamu postulatu 
dël LR valdymo formos. Konstitucinis Teismas 1998 m. sausio 10 d. nutarime konstatavo, kad „Pagal 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytà valdþios institucijø kompetencijà Lietuvos valstybës val-
dymo modelis priskirtinas parlamentinës respublikos valdymo formai. Kartu pabrëþtina, kad mûsø vals-
tybës valdymo formai bûdingi ir kai kurie vadinamosios miðriosios (pusiau prezidentinës) valdymo for-
mos ypatumai“ [6].  

Svarbias darbo gaires dël Seimo vaidmens svarstant ES reikalus sudëliojo ir Konstitucinis aktas 
dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje (toliau – Konstitucinis aktas), kuriame, po ilgø pa-
rengiamøjø diskusijø, buvo átvirtinti ir iki pat priëmimo nebepakito keletas principø (jie átvirtinti Konstituci-
nio akto 3 punkte): 

1. Absoliuti Vyriausybës pareiga informuoti Seimà apie visus pasiûlymus priimti ES teisës aktus.  
2. Absoliuti Vyriausybës pareiga konsultuotis su Seimu, jeigu pasiûlymai priimti ES teisës aktus 

(toliau – pasiûlymai) yra susijæ su Seimo kompetencija. 
3. Seimo teisë teikti Vyriausybei rekomendacijas bei, o tai ypaè svarbu, Seimo Europos reikalø ir 

Uþsienio reikalø komitetø vaidmuo, kai ðie komitetai gali Seimo vardu teikti nuomonæ Vyriausy-
bei. (Bûtent dël to, kad ðie komitetai ágalioti teikti Vyriausybei Seimo nuomonæ, jie ir vadinami 
„mandatiniais“ komitetais.)  

4. Vyriausybës pareiga atsiþvelgti á Seimo teikiamas Seimo ar jo komitetø rekomendacijas ir 
nuomones, taip pat informuoti Seimà apie jø vykdymà [7]. 

Ðie principai leidþia teigti, kad Seimas turi konstitucines ir teisines galimybes aktyviai veikti svars-
tant Europos Sàjungos reikalus, taèiau detalus jø ágyvendinimas atsiskleidþia tik per „eurointegracines“ 
Seimo statuto pataisas, kai Seimo statutas (toliau – Statutas) buvo papildytas 271 skirsniu – Europos 
Sàjungos reikalø svarstymas ir sprendimas bei kai kuriomis kitø Statuto straipsniø pataisomis (pvz., 441 
str. – Europos reikalø komiteto sudarymas) [8], todël ðiuo dokumentu bus labai daug remiamasi ir jis 
detaliai analizuojamas.  

Kaip teigëme, Konstitucinis aktas, taip pat ir Seimo statuto pataisos, sudaro prielaidas Seimui ak-
tyviai veikti svarstant ES reikalus, tad ðá klausimà panagrinësime detaliau ir svarstomus klausimus su-
skirstysime á dvi grupes: pirmoji – institucinës Seimo struktûros novelos – mandatiniai komitetai ir jø 
kompetencija, antroji – ávairios ES reikalø sprendimo Seime procedûros ir jø ypatybës. 
 
 

Institucinës Seimo struktûros novelos 
 

Mandatiniai komitetai 
 

Pasiûlymø priimti ES teisës aktus srautas yra labai didelis, todël akivaizdu, kad ðiam darbui netiktø 
áprastinë teisëkûros procedûra, taikoma Seime (pateikimas plenariniame posëdyje, svarstymas komite-
tuose, svarstymas plenariniame posëdyje, priëmimas). Taip pat vargu ar kiekvienas Seimo narys galëtø 
tinkamai ásigilinti á ES klausimø specifikà, be to, didelis pasiûlymø priimti ES teisës aktus srautas ið es-
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mës kenktø, o gal net paralyþiuotø Seimo darbà rengiant nacionalinës teisës aktus. Pagaliau kiltø pro-
blemø ir dël konsensuso, labai svarbaus svarstant ES reikalus, paieðkø. Visos ðios prieþastys neabejoti-
nai trukdytø operatyviai tvarkyti ES reikalus, kai gali bûti svarbios ne tik dienos, bet ir valandos.  

Nuo pat minëtos darbo grupës pradþios buvo aiðku, kad bûtinas tam tikras institucinis Seimo pe-
rtvarkymas, leisiantis uþtikrinti ne tik efektyvø, bet ir operatyvø ES reikalø sprendimà. Pasitelkiant kitø 
aktyvaus mandatavimo ðaliø patirtá, matyti, kad ðis uþdavinys realizuojamas per specifiðkai formuojamus 
Europos ir Uþsienio reikalø komitetus, arba vadinamàjá „Didájá komitetà“, kurie svarstant ES reikalus veikia 
tarsi viso parlamento maþesnis atitikmuo. Ðie komitetai formuojami taip, kad atstovautø kuo platesniam 
parlamento politiniø jëgø spektrui, jø veiklos grafikai derinami su ES institucijø darbotvarke ir bûtent ðie 
komitetai gali kalbëti viso parlamento vardu ir duoti bent jau politiðkai privalomus nurodymus Vyriausy-
bei. Pvz., Suomijos Konstitucijos 96 straipsnyje „Parlamento dalyvavimas ðalyje svarstant ES reikalus“ 
pasakyta: „Kad parlamentas galëtø nustatyti savo pozicijà, vyriausybë, gavusi praneðimà apie pasiûlymà, 
já nedelsdama persiunèia parlamentui. Siûlymas yra svarstomas Didþiajame komitete ir paprastai vie-
name ar daugiau kitø komitetø (pajuod. autoriaus), kurie parengia praneðimus Didþiajam komitetui. 
Pasiûlymà, susijusá su uþsienio ir saugumo politika, svarsto Uþsienio reikalø komitetas. Esant reikalui, 
Didysis arba Uþsienio reikalø komitetas gali perduoti vyriausybei nuomonæ dël pasiûlymo“ [4, p. 3].  

Kaip jau matëme ið Konstitucinio akto, ir Lietuvos Seime nuo ðiol veikia du komitetai, galintys 
reikðti Seimo nuomonæ Vyriausybei ir ne Seimo plenarinio posëdþio metu, – Europos reikalø komitetas ir 
Uþsienio reikalø komitetas.  

Naujovë – platesniø galiø Seimo komitetai ne ið karto pasirodë priimtina. Pirmiausia ji sulaukë 
prieðtaravimø ið konstitucinës teisës teoretikø (pvz., Konstitucinio Teismo teisëjo K. Lapinsko), jai taip pat 
nepritarë ir Seimo nariai (pvz., J. Veselka) [9], J. Bernatonis [10], tai pat ir ðio buvusio Seimo nario vado-
vaujama Seimo komisija Konstitucijos pataisoms rengti [11]. Pagrindiniai nuostatos oponentø argumen-
tai buvo tie, jog Seimo komitetai yra tik struktûrinës Seimo dalys, todël jø funkcijos negali bûti dëstomos 
Konstitucijoje, o turëtø bûti tik Seimo statuto reguliavimo dalykas. Taèiau, kaip jau matëme, kitos valsty-
bës, aktyviai sprendþianèios ES reikalus, nepabijojo konstitucijose átvirtinti naujus parlamentø darinius. 
Beje, pasakytina ir tai, kad komitetai jokiu bûdu neuzurpuoja Seimo, kaip institucijos, galiø ES reikalø 
svarstymo procese. Konstituciniame akte pirmiausia nurodyta, kad Seimas teikia rekomendacijas (2 
punktas) ir tik vëliau kalbama apie komitetø nuomones [7]. Pasakytina ir tai, kad Statuto pakeitime taip 
pat átvirtintos normos, kad bet koks klausimas, jei mandatiniams komitetams dël jo kyla abejoniø, gali 
bûti perduodamas svarstyti Seimo plenariniam posëdþiui labai paprastai – Seimo pirmininko arba bent 
vieno ið mandatiniø komitetø pirmininkø sprendimu [8]. Mandatiniø komitetø atsiradimo bûtinumà dar 
galima grásti tuo, jog neátvirtinus mandatiniø komitetø vaidmens Konstituciniame akte, ES reikalø svars-
tymas Seime tiesiogiai priklausytø nuo tarpinstituciniø susitarimø, Vyriausybës geranoriðkumo, pagaliau 
– politiniø jëgø balanso Seime ir Vyriausybëje, kuris gali keistis keièiantis politinei padëèiai. Bûtø labai 
negerai, jeigu tokie veiksniai galëtø turëti átakos ES reikalams, kuriuos bûtina spræsti ypaè skubiai, ka-
dangi tai yra ið esmës tarptautiniai Lietuvos ásipareigojimai. Neátvirtinus mandatiniø komitetø vaidmens, 
Vyriausybæ ápareigojantys ið esmës bûtø tik tokie sprendimai, kuriuos Seimas priima in corpore, taèiau, 
kaip jau minëjome, toks variantas keltø didelæ grësmæ ES reikalø sprendimo operatyvumui ir efektyvu-
mui.  

Bûtent tokiais argumentais buvo grindþiamos teigiamos Europos teisës departamento prie LR Vy-
riausybës [12, 13], Vyriausybës nuomonë [14], LR Seimo Teisës departamento iðvada [15], o ypaè – 
Seimo Europos reikalø komiteto iðvados [16] bei aktyvi jo pirmininko buv. Seimo nario V. P. Andriukaièio 
veikla. Dël ðios institucinës novelos buvo teigiama taip pat ir Seimo teisës ir teisëtvarkos kaip pagrindinio 
komiteto iðvada [17], nors svarstymas buvo labai sudëtingas ir kontroversiðkas (pvz., ypaè ryðkià nei-
giamà nuomonæ iðsakë 1990 m. Kovo 11 Akto signataras Èeslovas V. Stankevièius [17]).  

Taigi nuostata, kad ES reikalams spræsti bûtini ypatingi platesniø galiø komitetai, galutinai buvo 
átvirtinta Konstituciniame akte kaip novatoriðka, taèiau bûtina Lietuvos konstitucinës tradicijos naujovë. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kûris, kalbëdamas Europos reikalø ko-
mitete 2005 m. sausio 21 d., pasakë, jog „Ðis komitetas yra, matyt, iðskirtinis, nes nuo ðiø metø rugpjûèio 
14 d., kai ásigaliojo Konstitucinis aktas dël Lietuvos narystës Europos Sàjungoje, ðis komitetas yra ne kas 
kita, o konstitucinë institucija, tiesiogiai Konstitucijos tekste átvirtinta institucija“ [18, 21]. 

Lietuvos Seimo Europos reikalø komiteto (toliau – ERK) formavimas, gerokai skiriasi nuo kitø 
Seimo komitetø. Pirmiausia, pagal Statuto 441 straipsná ðá komitetà sudaro ne maþiau kaip 15 ir ne dau-
giau kaip 25 Seimo nariai, o kitus komitetus – nuo 7 iki 17. Didelis Seimo nariø skaièius leidþia tiksliau 
pritaikyti proporcinio Seimo frakcijø atstovavimo principà (jo taip pat reikalauja ðis straipsnis), uþtikri-
nantá, kad komitete bûtø kuo plaèiau atstovaujamos visos Seimà sudaranèios politinës jëgos. Svarbu ir 
tai, kad á ERK Seimo frakcijos turi skirti atstovus ir komitetø pirmininkus ar jø pavaduotojus, frakcijø se-
niûnus ar jø pavaduotojus, frakcijø narius, atsakingus uþ ES klausimus. Ðiomis nuostatomis buvo steng-
tasi ádiegti sistemà, kad á ERK eitø dirbti tie Seimo nariai, kurie gali kalbëti frakcijos vardu, kurie specialiai 
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domisi ES klausimais. Ir nors ðis poþiûris sulaukë nevienareikðmio Seimo nariø vertinimo svarstant pa-
taisø projektà, vis dëlto jis buvo átvirtintas Statute.  

Taip pat svarbu paminëti, kad ERK pirmininku ex oficio yra skiriamas Seimo Pirmininko pavaduo-
tojas, atsakingas uþ ES reikalus, o vienas ið komiteto pirmininko pavaduotojø – Uþsienio reikalø komiteto 
(toliau – URK) pirmininkas, kadangi URK, kaip pamatysime vëliau, taip pat aktyviai dalyvauja sprendþiant 
ES reikalus. ERK pirmininko pareigø derinimas su Seimo Pirmininko pavaduotojo pareigomis, be abejo, 
suteikia papildomà politiná „svorá“ ðiam komitetui ir pabrëþia jo svarbà. Tai parodë ir problemos, 2005 m. 
pradþioje kilusios dël ðio komiteto pirmininko posto, kai dël politinio ir visuomenës spaudimo ið jo atsi-
statydino Seimo narys Alfredas Pekeliûnas. 

Ádomu, kad ir kitos Statuto normos numato ypatingus ðio komiteto ágaliojimus: pvz., pagal 18017 
straipsnio 1 dalies 1 punktà pozicijà dël pasiûlymo priimti ES teisës aktà pristato Ministras Pirmininkas 
arba Ministras, kurie paprastai asmeniðkai ateina tik á Seimo plenarinius posëdþius. Beje, tai normali ak-
tyvaus mandatavimo modelio valstybiø praktika. Vyriausybës atstovai taip pat turi atsiskaityti komitetui uþ 
savo sprendimus. 

Rengiant Statuto papildymus buvo numatyta, kad ir antrasis mandatinis komitetas – Uþsienio rei-
kalø komitetas – bus formuojamas pagal grieþtesnius principus, kaip ir ERK (441 straipsnis) [19], taèiau 
pasiûlymas nesulaukë ástatymø leidëjø palaikymo ir jo buvo atsisakyta.  

 
Mandatiniø komitetø kompetencija ir jos pasidalijimas 

 
Kaip jau minëjome, Vyriausybë pagal Konstitucinio akto 3 punktà yra ápareigota informuoti Seimà 

apie visus pasiûlymus priimti ES teisës aktus. Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad Statuto 1803 straipsnio 
pirmoji dalis numato 2 informavimo formas: klasikinæ – raðtu arba Lietuvos narystës Europos Sàjungoje 
informacine sistema (LINESIS). Taigi tai dar viena novela – informavimas elektroniniu bûdu, kuris prilygi-
namas raðtiðkam informavimui. Taèiau tik dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus srityse, kurios yra susiju-
sios su Seimo kompetencija pagal LR Konstitucijà, Vyriausybë privalo konsultuotis su Seimu (arba tam 
tikru mandatiniu komitetu).  

Kà gi apima sàvoka „srityse, susijusiose pagal LR Konstitucijà su Seimo kompetencija“? Paprastai 
aiðkinant, tai bûtø klausimai, kurie patenka á Konstitucijos 67 straipsná, nustatantá Seimo ágaliojimus. Pa-
vyzdþiui, jeigu bûsimos direktyvos reikalavimams ágyvendinti pagal LR teisinæ sistemà bûtina priimti ásta-
tymà, be abejo, tai bus Seimo kompetencija (67 str. 2 p.). Jeigu formuojama svarbi Lietuvos Respublikos 
politinë pozicija uþsienio reikalø klausimais (pvz., Irako krizë) tai taip pat bus ir Seimo kompetencija (67 
str. 16 p.). Pastebëtina ir tai, kad Statutas taip pat áveda konsultavimosi procedûrà ne tik dël pasiûlymø 
priimti ES teisës aktus, bet ir kitø ES dokumentø, susijusiø su Seimo kompetencija1. 

Kadangi mandatiniai komitetai yra du – Europos reikalø komitetas ir Uþsienio reikalø komitetas – 
kyla ir tam tikra kompetencijos atribojimo problema, nors ji nacionalinio modelio rengëjams, taip pat 
rengiant ir Statuto papildymø projektà nekëlë dideliø problemø.  

Bendroji taisyklë yra ta, kad pagal statuto 1802 straipsná, ERK kompetencija yra bendro pobûdþio, 
t. y. jis svarsto visus ES reikalus, iðskyrus tuos, kuriuos Statutas aiðkiai nukreipia svarstyti URK. Spren-
dþiant problemà taip pat palanki pati ES struktûra, vadinamieji „trys ramsèiai“. Taigi ES reikalø dalis, pri-
klausanti pirmajam ramsèiui ir susijusi su LR Seimo kompetencija, bus ERK kompetencija. Vadinasi, ERK 
priklausys spræsti klausimus dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus, pavyzdþiui, bendrosios rinkos, muitø 
sàjungos, laisvo asmenø, prekiø, paslaugø ir kapitalo judëjimo srityse. ERK taip pat priklausys ir treèiojo 
ramsèio – bendradarbiavimo policijos ir teismø veikloje sritis, kiek tai bus susijæ su Seimo kompetencija. 
Uþsienio reikalø komitetui Statutas priskiria 2-àjá ES ramstá, t. y. dokumentus, susijusius su ES bendràja 
uþsienio ir saugumo bei gynybos politika, taip pat tam dël tam tikrø ES iðorës santykiø aspektø, susijusiø 
su bendràja prekybos politika ir bendradarbiavimu su Pasauline prekybos organizacija.  

Ásigaliojus Sutarèiai dël Konstitucijos Europai ramsèiø sistemos nebeliks. Ar dël to nereikës keisti 
Statuto? Manytume, kad Statuto keisti nereikës, kadangi Sutartyje dël Konstitucijos Europai yra aiðkiai 
iðdëstytas kompetencijø atskyrimas, bet apibendrintai kompetencijø sritys iðlieka tos paèios.  

Taigi kà konkreèiai mandatiniai komitetai veikia svarstant ES reikalus?  
Pirma, jie pagal savo kompetencijà nagrinëja Seimo kompetencijai priklausanèius pasiûlymus 

priimti ES teisës aktus, dalyvauja svarstant Lietuvos pozicijà ir prireikus gali pareikðti dël jø nuomonæ. 
Kaip jau minëjome, mandatiniai komitetai svarstant ES reikalus kalba viso Seimo vardu. Taèiau ar nuo-
monæ reikðti, ar ne (kas ið esmës tolygu pritarti Vyriausybës nuomonei) – yra jø diskrecijos klausimas. 
Vyriausybë taip pat atsiskaito mandatiniams komitetams uþ ES institucijose pristatytà pozicijà.  

                                                 
1 Kiti ES dokumentai – tai įvairūs ES dokumentai, kurie gali būti susiję su pasiūlymais priimti ES teisės aktus, kitaip susiję su 

Seimo kompetencija, pvz., baltosios, žaliosios knygos, Audito rūmų ataskaita ir kt. (žr. Statuto 1801 straipsnio 4 dalį). 
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Antra svarbi mandatiniø komitetø funkcija yra susijusi su ex post arba retrospektyvia kontrole – 
mandatiniai komitetai ápareigoti priþiûrëti, kad ástatymø leidybos procedûros metu bûtø laiku ir tinkamai 
priimami ástatymai, ágyvendinantys jau ES lygiu priimtus Europos Sàjungos teisës aktus.  

Treèioji, netgi ES lygiu novatoriðka mandatiniø komitetø (taèiau ði funkcija priskirta ir specializuo-
tiems komitetams) funkcija – tai subsidiarumo principo kontrolë, t. y. vertinimas, ar ES teikiamas pasiû-
lymas priimti ES teisës aktà neperþengia organizacijos kompetencijos ribø.  

Be ðiø funkcijø, mandatiniams komitetams, ypaè ERK, priskiriamos ir kitos: informuoti Seimà ir vi-
suomenæ apie Europos Sàjungà, atstovauti Nacionaliniø parlamentø Europos reikalø komitetø konferen-
cijoje (COSAC), organizuoti diskusijas svarbiausiais Europos Sàjungos darbotvarkës klausimais Seimo 
plenariniame posëdyje, taip pat Europos savaites Seime ir kita.  

 
Kitø Seimo komitetø vaidmuo 

 
Mandatiniø komitetø atsiradimas nereiðkia, kad ES reikalø sprendime nedalyvauja kiti Seimo ko-

mitetai. Ið tiesø mandatinis komitetas – tai paskutinë instancija, kuri turi teisæ suteikti ágaliojimus Vyriau-
sybës atstovui kalbëti ES Taryboje. Taèiau turint omenyje ES reikalø apimtá, bûtø absurdiðka tikëtis, kad 
ðis komitetas galëtø bûti visø klausimø ekspertas, todël ekspertinë ES reikalø funkcija yra suteikta ápras-
tiniams (arba, kaip vadinama Statute, „specializuotiems“) komitetams ir, kaip pamatysime vëliau, man-
datinis komitetas sprendimà priima bûtent pasiremdamas specializuoto komiteto iðvada. Specializuoti 
komitetai taip pat vaidina svarbø vaidmená nustatant ES reikalø sprendimo prioritetus, taip pat ir subsidia-
rumo principo kontrolës mechanizme bei pareigûnø, kuriuos á pareigas ES institucijose teikia Lietuvos 
Respublika ir kuriems teikti reikia Seimo pritarimo, kandidatûrø svarstymo procese.  

 
 

ES reikalø sprendimo Seime procedûros ir jø ypatybës 
 

Prioritetø nustatymas 
 

Kadangi, kaip jau minëjome, ávairiø ES dokumentø srautas yra labai didelis ir ávairus, anaiptol ne 
visi ið ðiø dokumentø yra aktualûs Lietuvai. Tad ES reikalø sprendimas prasideda nuo bendresnio pobû-
dþio procedûros, kurià Statuto 1804 straipsnis vadina „prioritetø nustatymu“.  

Kaip þinoma, ES vykdoma teisës aktø leidyba yra planuojama, pagrindinis tokio planavimo doku-
mentas – Europos Komisijos metinë teisëkûros ir darbo programa. Bûtent ðis dokumentas yra pagrindas, 
kuriuo remiantis pasirenkami Lietuvos prioritetai. Taigi pagal programos pasiûlymo priimti ES teisës aktà 
aktualumà jie skirstomi á tris grupes: labai aktualûs, aktualûs ir nelabai aktualûs. ES teisës aktus pagal 
savo kompetencijos sritis ið pradþiø svarsto specializuoti komitetai, o savo iðvadas teikia mandatiniams – 
Europos reikalø ir Uþsienio reikalø komitetams. Mandatiniai komitetai ðiuos pasiûlymus apsvarsto ben-
drame posëdyje ir teikia Vyriausybei.  

Pagrindinis prioritetø nustatymo tikslas – „filtruoti“ milþiniðkà pasiûlymø srautà ir sudaryti sàlygas 
Seimui sutelkti dëmesá á tokius pasiûlymus, kurie aktualiausi Lietuvai. Priklausomai nuo prioriteto rûðies, 
skiriasi pasiûlymo priimti ES teisës aktà svarstymas. Pvz., dël „nelabai aktualiø“ taikoma vadinamoji 
„nutylëjimo“ procedûra. Ðios procedûros esmë ta, jog jeigu Seimas likus trims dienoms iki Europos Va-
dovø Tarybos arba ES tarybos posëdþio neiðreiðkia savo nuomonës, laikoma, kad jis pritaria Vyriausy-
bës pozicijai (Statuto 18010 straipsnis). Svarstant labai aktualius arba aktualius pasiûlymus procedûra yra 
sudëtinga ir daugialypë. Pirmiausia, pozicijos dël jø turi bûti pateikiamos labai skubiai – per 15 darbo 
dienø (Statuto 1807 3 dalis), antra, specializuotas komitetas, ERK, URK vienà ið komiteto nariø privalo 
paskirti atsakingà uþ pozicijos rengimo derinimo procesà.  

Ðis straipsnis taip pat nustato, jog Vyriausybë gali praðyti Seimo dël tam tikrø prieþasèiø pakeisti 
pasiûlymui priskirtà prioritetà, taip pat Vyriausybë gali siûlyti priskirti prioritetà ir tiems pasiûlymams pri-
imti ES teisës aktus, kurie nebuvo átraukti á Komisijos metinæ teisëkûros ir darbo programà. Prioritetø pa-
skirstymas nëra Lietuvos iðradimas. Pvz., D. Britanijos parlamente ES prioritetai yra skirstomi pasitelkiant 
skirtingas memorandumø spalvas.  

Lietuvos Respublikos pozicijø dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus (toliau – pozicijø) svarstymà (1 
pav.) galima pavadinti svarbiausia ir bendriausia ES reikalø tvarkymo procedûra. Glaudþiai su ja susijusi 
yra ir konsultavimosi dël kitø ES dokumentø, susijusiø su Seimo kompetencija arba Vyriausybës kreipi-
mosi á Seimà praðant nuomonës procedûra.  

Taigi pozicijos svarstymas pereina ðias stadijas: 
1. pozicijos pateikimà Seimui, 
2. klausymus nuomoniø dël pozicijos ir derinimà bei svarstymà specializuotame komitete, 
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3. seimo nuomonës Vyriausybei pateikimà, 
4. atsiskaitymà uþ pozicijos pateikimà ES institucijose.  
Panagrinësim ðias stadijas ðiek tiek detaliau. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 pav. Lietuvos Respublikos pozicijø dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus svarstymas 

 
 
Pozicijà Seimui pateikia uþ pozicijos rengimà atsakinga institucija. Uþ pozicijø rengimà ir Lietuvos 

interesø atstovavimà ES yra atsakinga Vyriausybë, tad bûtent atitinkamos Vyriausybës institucijos ir yra 
tiesioginës pozicijø rengëjos. Priklausomai nuo pasiûlymo priimti teisës aktà rûðies, pozicijà gali rengti 
darbo grupë, atsakinga ministerija ar kt. [21]. Pateiktà pirminæ pozicijà perþiûri Vyriausybës kanceliarija ir 
URM Europos integracijos departamentas ir paþymi þenkleliu „suderinta“. Tai laikoma oficialia Lietuvos 
Respublikos pozicija. 

Taigi atsakinga uþ rengimà institucija pozicijà raðtu ar elektronine forma (per LINESIS) pateikia 
Seimui tuoj pat, kai ji parengiama, bet ne vëliau kaip likus 3 dienoms iki pozicijos svarstymo Europos 
Sàjungos institucijose. Pozicijos pateikimas elektronine forma yra tiesiog ðios pozicijos skelbimas LINE-
SIS sistemoje, nesiimant jokiø papildomø veiksmø. Tai reiðkia, kad Seimas gauna ne tik suderintà, bet 
jau ir pirminæ atsakingos institucijos parengtà pozicijà. Vadinasi, Seimas gali ásitraukti á pozicijos derinimo 
eigà labai anksti. Pati pozicija yra tam tikros informacijos rinkinys, kurá sudaro: 

1) pasiûlymo priimti Europos Sàjungos teisës aktà pavadinimas ir numeris; 
2) nuomonë, ar pasiûlymas dël Europos Sàjungos teisës akto atitinka subsidiarumo principà; 
3) pasiûlymo priimti Europos Sàjungos teisës aktà esmë ir jo svarstymo eiga; 
4) esamas teisinis reglamentavimas Lietuvoje; 
5) bazinis poveikio ávertinimas pagal Vyriausybës patvirtintà sprendimø projektø poveikio vertinimo 

metodikà; 
6) siûloma pozicija ir jos svarstymo eiga: tikslas; minimalus bûtinas derybø rezultatas; konkreèios 

nuostatos, dël kuriø reikia kalbëti; konkretus kalbos tekstas; valstybës institucijø ir ástaigø, su kuriomis 
pozicija derinta, pavadinimai; 

7) kitø Europos Sàjungos valstybiø nariø pozicijos;  
8) pasiûlymai dël nacionaliniø teisës aktø pakeitimo; 
9) pridedama papildoma informacija; 
10) pozicijos tiesioginis rengëjas (vardas ir pavardë, institucija, pareigos, telefono numeris, elekt-

roninio paðto adresas); 

SEIMAS 
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11) uþ pozicijos parengimà atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardë, institucija, 
pareigos, telefono numeris, elektroninio paðto adresas) [8]. 

Atkreiptinas dëmesys, kad Statuto 1807 straipsnio 3 dalyje dël labai aktualiø ir aktualiø pasiûlymø 
priimti ES teisës aktus numatytas dar ir specifinis ne visos pozicijos variantas, kuris turi bûti pateikiamas 
per 15 darbo dienø nuo pasiûlymo priimti Europos Sàjungos teisës aktà gavimo. Ðiuo atveju praðoma, 
kad pozicijoje bûtø uþpildyta svarbiausia, 1, 2, 3, 9, 10, 11 punktuose numatyta informacija. Ið tiesø pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. sausio 9 d. nutarimà „Dël Lietuvos Respublikos pozicijos Eu-
ropos Sàjungos institucijose nagrinëjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sàjun-
gos teisës (acquis communautaire) perkëlimo á Lietuvos Respublikos nacionalinæ teisæ ir jos ágyvendi-
nimo“ nuostatas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybës kanceliarija nenustato kito termino, uþ Lietuvos 
Respublikos pozicijos parengimà atsakinga institucija parengtà pozicijà pateikia Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës kanceliarijai ir Uþsienio reikalø ministerijai per 15 darbo dienø nuo Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës kanceliarijos Europos Komisijos pasiûlymo dël ES teisës akto projekto pateikimo uþ Lietuvos 
Respublikos pozicijos parengimà atsakingai institucijai datos, bet ne vëliau kaip likus 3 darbo dienoms 
iki ES Tarybos darbo grupiø ar komitetø ir ES Tarybos posëdþiø [20]. Toks nutarime minimas pateikimas 
sutampa su pateikimu Seimui. Taigi vienintelis apribojimas yra tas, kad dël pasiûlymø, kuriuos Seimas 
pripaþino aktualiais arba labai aktualiais, Vyriausybës kanceliarija, net ir nustaèiusi kitoká nei 15 darbo 
dienø terminà, vis tiek privalës per 15 darbo dienø pateikti bent jau minëtà dalá pozicijos informacijos. 

Pateikta pozicija uþregistruojama Seimo posëdþiø sekretoriate ir perduodama Seimo specializuo-
tam komitetui (pagal komiteto kompetencijà, kuri gali bûti nustatoma pagal tai, koks komitetas paskyrë 
pasiûlymui prioritetà arba pagal atsakingos vyriausybinës institucijos kompetencijà), taip pat Europos 
reikalø komitetui, o pozicija dël klausimø, numatytø Statuto 1802 straipsnio 2 dalyje, t. y. II ES ramsèio, 
perduodama Uþsienio reikalø komitetui.  

Kaip jau minëjome, prireikus specializuoto komiteto, Europos reikalø arba Uþsienio reikalø komi-
teto pirmininkas gali paskirti, o jeigu pozicija arba pasiûlymas priimti Europos Sàjungos teisës aktà su 
pozicijos informacija þymimas labai aktualaus arba aktualaus klausimo þyma – privalo paskirti komiteto 
nará, atsakingà uþ dalyvavimà pozicijos rengimo ir derinimo procese. Rengiant Statuto pataisas buvo 
rimtai diskutuojama, ar tikslingas toks ankstyvas politinis Seimo atstovavimas, kai galbût naudingesnis 
bûtø „techninis“ atstovavimas (sekretoriato lygiu, paskiriant „asmená, atsakingà uþ dalyvavimà pozicijos 
rengimo procese“ [19]), taèiau atsiþvelgiant á tai, jog Statutas reglamentuoja Seimo, kuris, pagal Konsti-
tucijos 55 straipsná, susideda bûtent ið tautos atstovø, t. y. Seimo nariø, procedûras, teises ir pareigas 
buvo pasirinktas atsakingo komiteto nario (o komiteto nariai gali bûti tik Seimo nariai) variantas [22].  

Antroji pozicijos rengimo ir derinimo stadija Seime – klausymai. Klausymai yra bûdas informuoti 
visuomenæ apie Europos Sàjungos teisëkûros iniciatyvas, iðsiaiðkinti visuomenës, specialistø, suintere-
suotø grupiø poþiûrá á pasiûlymus priimti Europos Sàjungos teisës aktus ir jø galimà átakà Lietuvai, iðsi-
aiðkinti jø pozicijas ir argumentus; taip pat klausymai skirti ir diskusijai dël esminiø pozicijos nuostatø, kai 
pozicijà reikia derinti, bet dar nereikia priimti „mandatinio“ sprendimo. Èia svarbu atkreipti dëmesá, kad 
Statutas numato dvi klausymø rûðis: klausymus dël pasiûlymo priimti ES teisës aktà ir klausymus dël po-
zicijos. Ðis atskyrimas yra bûtinas dël to, kad pasiûlymas priimti ES teisës aktà yra vieðas dokumentas, 
su kuriuo gali susipaþinti visi valdþios ar visuomenës atstovai. Gi pozicijoje esanti kai kuri informacija gali 
bûti valstybës paslaptis ir bûti skirta tik naudoti tarnyboje (pvz., kitø valstybiø pozicijos). Todël klausymai 
dël pasiûlymo – vieði, apie juos skelbiama visuomenës informavimo priemonëse, o klausymai dël pozi-
cijos – uþdari. Beje, dël ðios prieþasties rengiant Statuto pataisas buvo numatyta, kad á ERK ir URK turëtø 
bûti skiriami tik tie Seimo nariai, kurie turi teisæ dirbti su áslaptinta informacija [19], taèiau ði nuostata ga-
lëjo sukelti nepageidaujamø keblumø, pavyzdþiui, susirinkus naujai Seimo kadencijai, daugelis nariø 
galëtø tapti mandatiniø komitetø nariais, tik kai pereis nemaþai laiko uþtrunkanèià patikrinimo procedûrà 
ir gaus teigiamà atsakymà, nors komitetai turi bûti suformuoti jau Seimo kadencijos pradþioje, todël ga-
lutiniame pataisø variante jos buvo atsisakyta. Pagaliau Vyriausybë taip pat iki ðiol neapsisprendusi, kiek 
bûtina áslaptinti pozicijà.  

Klausymai dël pozicijos gali bûti rengiami tik tuomet, kai pozicija informacinëje sistemoje paþy-
mima kaip „suderinta“, t. y. Vyriausybë jau yra aprobavusi savo pozicijà ir jà galima laikyti Lietuvos pozi-
cija. Tai vëlgi tam tikras saugiklis, kad pozicijos derinimo procesas, artëdamas prie mandatavimo, vyktø 
tarp Seimo ir Vyriausybës kaip institucijø. Klausymus dël pasiûlymø ir pozicijø gali rengti ir specializuoti, 
ir mandatiniai komitetai. 

Treèioji stadija – Seimo nuomonës Vyriausybei pateikimas – susideda ið dviejø daliø. Pirmiausia 
pozicija turi bûti apsvarstyta specializuotame komitete, o vëliau, remdamasis specializuoto komiteto ið-
vada, Seimo nuomonæ suformuluoja mandatinis komitetas. Pabrëþtina, kad Statute nëra imperatyvios 
nuostatos, jog specializuotas komitetas privalo apsvarstyti pozicijà, apie tai byloja ir 18011 straipsnio 1 
dalies þodþiai „nusprendæs pateikti iðvadà dël pozicijos, apsvarsto pozicijà komitete“. Gali kilti klausimas, 
kas gi lemia, kokios pozicijos bus svarstomos specializuotame komitete, o kokios – ne? Statutas ne-
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duoda aiðkaus atsakymo á ðá klausimà, bet, manytume, reikëtø vadovautis bendrais kriterijais, o ypaè – 
pasiûlymo priimti ES teisës aktà aktualumu. Geriausiu atveju, uþtikrinant efektyvø ir aktyvø Seimo dalyva-
vimà sprendþiant ES reikalus, specializuoti komitetai turëtø pateikti nuomonæ dël visø pozicijø, susijusiø 
su labai aktualiais pasiûlymais priimti ES teisës aktus, kadangi neturint specializuoto komiteto iðvados 
bûtø labai sudëtinga reikðti nuomonæ mandatiniams komitetams.  

Statute taip pat yra nuostatos, jog Europos Sàjungos reikalams specializuotuose komitetuose yra 
teikiama pirmenybë, kai kurios komiteto posëdþio organizavimo taisyklës, ið kuriø novatoriðkiausia – 
norma, átvirtinta 18011 straipsnio 10 dalyje, kur nustatyta, jog „ypatingos skubos atveju specializuoto ko-
miteto pirmininko sprendimu pozicija gali bûti apsvarstyta komitete apklausiant komiteto narius, bet ne-
rengiant oficialaus posëdþio“. Ðia nuostata atsiþvelgiama á situacijas, kai sprendimus reikia priimti labai 
greitai ir nebëra laiko laikytis visø detaliø, sudëtingø procedûrø. Deja, tokios patirties specializuoti komi-
tetai dar neturi, todël sunku vertinti, kaip ji veiks praktikoje. Bet net ir taip priimtas komiteto sprendimas 
turës bûti áforminamas iðvados pavidalu.  

Specializuotas komitetas apsvarstæs pozicijà gali nuspræsti: 1) pritarti pozicijai arba 2) siûlyti pozi-
cijos pakeitimus ir patikslinimus. Komiteto iðvada perduodama atitinkamo mandatinio komiteto pirminin-
kui bei pozicijos rengimo darbo grupës vadovui. Specializuotas komitetas neturi teisës visiðkai atmesti 
pozicijos, kaip, pvz., turi teisæ áprastoje ástatymø leidybos procedûroje svarstant ástatymo projektà. Spe-
cializuotas komitetas pagal 18013 straipsnio nuostatas taip pat turi teisæ pakartotinai svarstyti pozicijà, 
kadangi pozicijos rengimo procesas gali bûti labai ilgas ir pozicija kisti priklausomai nuo aplinkybiø. 
Jeigu iðkyla esminiø nesutarimø tarp pozicijos rengëjø ir komiteto, taikintojo vaidmená atlieka mandatiniai 
komitetai, taèiau jø posëdþiai vyksta ne kaip mandatiniø komitetø (t. y. pagal specialià 18024–18040 
straipsniuose numatytà tvarkà), o pagal specializuoto komiteto posëdþiø taisykles. Svarbi ir toji nuostata, 
jog jeigu ne maþiau kaip 3 specializuoto komiteto nariai nesutinka su specializuoto komiteto sprendimu 
dël pozicijos, jie gali pateikti savo atskiràjà nuomonæ. Ði nuomonë privalo bûti átraukta á komiteto iðvadà ir 
kaip alternatyvi apsvarstyta mandatinio komiteto arba Seimo plenariniame posëdyje, jeigu ES klausimo 
svarstymas bûtø vykdomas ðia forma.  

Kaip jau minëjome, oficialià Seimo nuomonæ Vyriausybei pateikia vienas ið mandatiniø – Europos 
reikalø komitetas arba Uþsienio reikalø komitetas. Pateikiant nuomonæ vyksta tarsi miniplenarinis man-
datinio komiteto posëdis. Posëdþiø procedûra reglamentuota 18024–18040 straipsniuose numatyta tvarka. 
Nors procedûros yra labai detalios, taèiau mes atkreipsime dëmesá tik á kai kuriuos, mûsø manymu, 
svarbiausius klausimus. Vienas ið tokiø – sprendimø priëmimas ir jø teisinë galia.  

Mandatiniø komitetø nuomonës turëtø bûti priimamos bendru sutarimu be balsavimo ir tik iðkilus 
nesutarimams – balsuojama paprasta posëdyje dalyvaujanèiø mandatinio komiteto nariø balsø dau-
guma. Teoriðkai bendras sutarimas turëtø bûti visada, kadangi pozicija prieð mandatinio komiteto posëdá 
jau yra perëjusi net keletà svarstymo ir derinimo stadijø, todël mandatinio komiteto vaidmuo – jà „uþ-
antspauduoti“. Pastebëtina, kad pagal Konstitucinio akto nuostatas ir bendrà modelio koncepcijà, pozi-
cijos ápareigojimas Vyriausybei yra politinis, o ne teisinis, nes Konstitucinio akto 3 punkte pasakyta „Vy-
riausybë ávertina Seimo ar jo komitetø teikiamas rekomendacijas ar nuomones“ [7] (pabr. autoriaus), t. y. 
Vyriausybei Seimo nuomonë nëra grieþtai ir absoliuèiai privaloma. Toká mandatà teisiniu poþiûriu bûtø 
galima apibûdinti kaip „soft law“ (siûlyèiau versti „lanksèioji teisë“), kadangi jis nesuformuluoja imperaty-
vios taisyklës, o ið esmës nustato tik siektinà rezultatà ir palieka pareigûnui politinio manevro laisvæ. Pa-
reigûnas turi galimybæ nukrypti nuo mandatinio komiteto sprendimo, taèiau uþ tai jam gali grësti politinë 
atsakomybë, ágyvendinama áprastinëmis parlamentinëmis formomis, pvz., teikant interpeliacijà. Ði mode-
lio nuostata taip pat lemia kai kurias kitas svarbias nuostatas, pvz., tai, kad mandatiniø komitetø posë-
dþiuose, priklausomai nuo svarstomo klausimo, turi dalyvauti Ministras Pirmininkas, ministrai ir jiems pa-
dedantys valstybës institucijø atstovai, kai pristatoma pozicija arba kitas ES dokumentas, dël kurio reika-
linga Seimo nuomonë, nes tik ðie pareigûnai gali atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijà ES institucijose 
ir jie neða atsakomybæ dël politinës jos sëkmës.  

Komiteto nuomonë Seimo vardu Vyriausybei iðreiðkiama þodþiu ir uþprotokoluojama. Nuomonë 
paprastai formuluojama tiesiog „pozicijai pritarti“ [23, 3], nedëstant detalios argumentacijos, kadangi, 
kaip minëjome, dalis pozicijos informacijos yra skirta naudoti tarnyboje.  

Paskutinis pozicijos svarstymo etapas – tai ataskaita apie pozicijos pristatymà ES institucijose. Pa-
gal Statutà, Ministras Pirmininkas, ministras, kiti Vyriausybës atstovai dalyvavimo Europos Vadovø Tary-
bos ir Europos Sàjungos Tarybos posëdþiuose ataskaitas pateikia þodþiu ir raðtu atitinkamo mandatinio 
komiteto posëdyje, o jeigu klausimai labai svarbûs – ataskaitas gali pateikti ir Seimo plenariniame posë-
dyje.  

Aptariant bendrà ES reikalø sprendimo procedûrà taip pat reikëtø aptarti ir parlamentinës iðlygos 
klausimà, nes ji yra labai glaudþiai susijusi su ðia procedûra.  
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Parlamentinë iðlyga 
 

Parlamentinë iðlyga pagal Statuto 18018 straipsná – tai Vyriausybës ar jos atstovo pareiðkimas Eu-
ropos Sàjungos institucijose, kad Lietuvos Respublika nepareikð savo pozicijos dël pasiûlymo priimti Eu-
ropos Sàjungos teisës aktà, kol ði pozicija nebus suderinta su Lietuvos Respublikos Seimu [8]. Pagrásta, 
kad jeigu klausimas priklauso Seimo kompetencijai, o Seimas dël jo dar nëra iðreiðkæs nuomonës, taip 
pat negalima taikyti „nutylëjimo“ taisyklës, numatytos Statuto 18010 straipsnio 4 dalyje arba 18015 
straipsnyje, pagal Konstitucinio akto ir Konstitucijos principus Vyriausybë negali vienasmeniðkai spræsti 
ES klausimo.  

Kalbant apie parlamentinæ iðlygà, svarbu panagrinëti, kas turi teisæ jà pareikðti. Viena vertus, pa-
rlamentinæ iðlygà turi teisæ pareikðti pati Vyriausybë, pvz., kai ES institucijoje svarstant klausimà ávyko 
rimtø pokyèiø ir patikslintai pozicijai bûtinas Seimo pritarimas. Parlamentinës iðlygos pareiðkimo gali pa-
reikalauti ir mandatinis komitetas. Tikëtina, kad tai gali nutikti, jeigu klausimas Seime susilaukia labai aðt-
riø diskusijø, jeigu Vyriausybës ir Seimo nuomonës nesutampa, taèiau reikia turëti omenyje, kad parla-
mentinë iðlyga – rizikingas þingsnis, ypaè srityse, kuriose ES taikomas kvalifikuotos daugumos balsavi-
mas, kai valstybei nepareikðti pozicijos gali bûti labai þalinga. Rengiant Statuto papildymus, darbo gru-
pës posëdþiuose URM atstovai siûlë, kad ði taisyklë bûtø taikoma tik tuomet, jeigu Seimas neiðreiðkë 
nuomonës dël svarbiø neorganizaciniø prieþasèiø, t. y. kad á parlamentinës iðlygos pareiðkimo aplinky-
bes nepakliûtø tokiø atvejø, kai Seimas nesugebëjo suformuluoti nuomonës dël to, kad neávyko komiteto 
posëdis, nes nebuvo nariø kvorumo. Deja, ðis, sakyèiau, disciplinuojantis ir logiðkas, URM pasiûlymas 
nesulaukë pakankamo palaikymo – daugiausia dël to, kad „svarbios neorganizacinës prieþastys“ buvo 
labai neapibrëþta sàvoka. 

 
 

Kitos ES reikalø svarstymo Seime procedûros 
 

Kitas ES reikalø svarstymo procedûras norëèiau suskirstyti á dvi grupes: 
1. procedûros, besiremianèios pozicijø svarstymo procedûra su atitinkamais pakeitimais, 
2. specialios ES reikalø svarstymo procedûros (pvz., subsidiarumo kontrolë). 

 

1. ES reikalø svarstymo procedûros, besiremianèios pozicijø svarstymo procedûra  
su atitinkamais pakeitimais 

 
Pirmiausia tai pasakytina apie 1805 straipsná „Pasiûlymø priimti Europos Sàjungos teisës aktus ar 

kitø Europos Sàjungos dokumentø, tiesiogiai gautø ið Europos Sàjungos institucijø svarstymas“.  
Pastebëtina, kad pagal Protokolà dël nacionaliniø parlamentø vaidmens Europos Sàjungoje, pri-

dëtà prie Amsterdamo sutarties, visi Komisijos konsultacijø dokumentai (þalioji ir baltoji knyga, komuni-
katai) nedelsiant perduodami valstybiø nariø nacionaliniams parlamentams [24]. Pagal naujà ðio proto-
kolo redakcijà, pridëtà prie Sutarties dël Konstitucijos Europai, tokiø dokumentø bus ir daugiau: metinës 
teisëkûros programos (jos perduodamos jau ir dabar), visi kiti teisëkûros planavimo ir politikos strategi-
niai dokumentai, europiniø ástatymø galià turinèiø aktø (dabartine samprata – reglamentø) projektai [25, 
p. 8–10]. Neabejotina, kad dalis ðios informacijos dubliuosis su pateikiama ið Vyriausybës, bet dalis gali 
ir nesutapti. Taigi tiesiogiai gauti dokumentai registruojami Seimo posëdþiø sekretoriate, taèiau jie gali 
bûti svarstomi specializuotuose ir mandatiniuose komitetuose nelaukiant pozicijos pateikimo (dël kai ku-
riø ið jø (pvz., þaliøjø ar baltøjø knygø) Vyriausybë ir nerengs pozicijø). Sprendimà dël tokiø dokumentø 
átraukimo á komiteto posëdþiø darbotvarkæ priima komiteto pirmininkas arba jie átraukiami á darbotvarkæ, 
raðtu pareikalavus 1/3 komiteto nariø. Tokie dokumentai svarstomi taikant svarstymo procedûrà, numa-
tytà specializuotiems komitetams, kadangi tokie dokumentai nereikalauja mandatavimo. Þinoma, jeigu 
toks dokumentas taptø pozicijos pagrindu, automatiðkai bûtø pradëta taikyti visa mandato suteikimo 
procedûra. 

Antroji susijusi procedûra – tai konsultavimosi dël kitø ES dokumentø procedûra, átvirtinta Statuto 
18022 straipsnyje. Svarbiø ES dokumentø srautas neapsiriboja vien tik pasiûlymais priimti ES teisës ak-
tus, todël svarbu uþtikrinti, kad Seimas bûtø informuojamas ir þinotø apie kitus ES dokumentus, kurie gali 
bûti susijæ su Seimo kompetencija. Ðiems dokumentams taip pat nëra taikoma „mandatinë“ procedûra, t. 
y. jie svarstomi komitetø nuoþiûra pagal specializuotiems komitetams numatytà tvarkà. Tokio svarstymo 
metu priimtos iðvados perduodamos Vyriausybei. Vyriausybë ðias iðvadas ávertina ir informuoja Seimà 
apie jø vykdymà. 

Treèioji procedûra – tai Vyriausybës kreipimasis á Seimà savo nuoþiûra, átvirtinta 18020 Statuto 
straipsnyje. Ði procedûra skirta pasiûlymams ir kitiems ES dokumentams, kurie tiesiogiai ar akivaizdþiai 
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nëra susijæ su Seimo kompetencija, taèiau Vyriausybë dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø nori gauti Seimo 
nuomonæ. Ðiuo atveju pagrindiná vaidmená vaidina mandatinis komitetas – jis nusprendþia, ar klausimas 
svarstytinas, taip pat gali praðyti specializuoto komiteto iðvados. Nors Statutas ir numato, kad toks klau-
simas svarstomas pagal 18017 straipsnio procedûrà, taèiau ðiuo atveju mandatinis komitetas priima ne 
nuomonæ, o iðvadà ar pasiûlymus, kaip kad nurodyta 18020 straipsnio 2 dalyje ir ðià nuostatà reikëtø 
traktuoti kaip specialià normà 18017 straipsnio atþvilgiu, kadangi ðiuo atveju bûtø klaidinga kalbëti apie 
mandatiná komiteto sprendimà. 

 
2. Specialios ES reikalø svarstymo procedûros 

 
Kaip jau minëta, ðios ES reikalø svarstymo procedûros yra savarankiðkos ir nesiremia pozicijø 

procedûra. Tai lemia jø specifiðkumas, todël ir jas reikëtø bent trumpai aptarti. 
 
 

Subsidiarumo principo kontrolë 
 

Trumpai primindami, kaip apibrëþiamas subsidiarumo principas, pacituosime Sutarties dël Kons-
titucijos Europai I–11 straipsnio 3 dalá: „tose srityse, kurios nepriklauso Sàjungos iðimtinei kompetencijai, 
ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybës narës numatomo veiksmo tikslø negali deramai pasi-
ekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, o Sàjungos lygiu dël numatomo veiksmo masto arba povei-
kio juos pasiekti bûtø lengviau“ [26, 24]. Ðis principo apibrëþimas kiek patikslintas, bet ið esmës analo-
giðkas ir dabar galiojanèios Europos Bendrijø steigimo sutarties 5 straipsnyje.  

Subsidiarumo principo kontrolë – tai toji sritis, kur nacionaliniai parlamentai ágauna vis daugiau ir 
daugiau reikðmës. Ypaè aiðkiai ðis nacionaliniø parlamentø vaidmuo stiprinamas pagal Sutartá dël Kons-
titucijos Europai ir prie jos pridëtus du protokolus: „Dël nacionaliniø parlamentø vaidmens Europos Sà-
jungoje“ [25] ir „Dël subsidiarumo principo taikymo“ [27].  

Kodël gi parlamentas yra svarbus subsidiarumo kontrolës mechanizmo dalyvis? Matyt, pirmiausia 
tai reikëtø sieti su tautos suvereniteto koncepcija, nes bûtent tauta yra suvereniteto turëtojas (LR Konsti-
tucijos 2 straipsnis). Taèiau tauta savo suvereniø galiø daugeliu atveju tiesiogiai realizuoti negali, todël 
jas deleguoja institucijoms per demokratinio atstovavimo procedûras ir pirmiausia – parlamentui kaip tie-
sioginei tautos atstovybei. Kadangi Konstituciniu aktu ir Stojimo sutartimi dalis Lietuvos suvereniø galiø 
buvo patikëta ES, bûtina tam tikra prieþiûra, ar ES neperþengia numatytø galiø. Èia ir pasitelkiamas su-
bsidiarumo kontrolës mechanizmas.  

Paminëtina, jog jau 1997 m. prie Amsterdamo sutarties buvo pridëtas papildomas protokolas dël 
subsidiarumo principo taikymo, taèiau jame nebuvo nurodyta apie galimà tiesioginá parlamento vaidmená 
subsidiarumo kontrolës procese [27], t. y. nacionalinis parlamentas subsidiarumo srityje galëjo veikti per 
nacionalines vyriausybes. Taèiau jau minëtame, taip pat prie Amsterdamo sutarties pridëtame protokole 
„Dël nacionaliniø parlamentø vaidmens Europos Sàjungoje“ [24], buvo konkretizuotos nacionaliniø pa-
rlamentø teisës svarstant ES reikalus ir numatyta galimybë nacionaliniams parlamentams veikti per CO-
SAC institucijà (ES valstybiø nariø parlamentiniø ES reikalø komitetø konferencija), siekiant atkreipti dë-
mesá á subsidiarumo problemas. 2004 m. papildomas protokolas dël nacionaliniø parlamentø vaidmens, 
pridëtas prie Sutarties dël Konstitucijos Europai, gerokai iðplëtë nacionaliniø parlamentø teises svarstant 
ES reikalus, ypaè subsidiarumo kontrolës srityje. Jame aiðkiai átvirtina, jog „protokole dël subsidiarumo ir 
proporcingumo principø taikymo nustatyta tvarka nacionaliniai parlamentai gali pateikti Europos Pa-
rlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrástà nuomonæ, ar europinio ástatymo galià turinèio akto 
projektas atitinka subsidiarumo principà“ (pajuod. autoriaus) [25, 9]. Nors Sutartis dël Konstitucijos Eu-
ropai kol kas neásigaliojusi, rengiant nacionaliná ES reikalø svarstymo modelá Seime jau buvo atsiþvel-
giama á ðio dokumento áneðamas naujoves (2 pav.). 

Pagal Statuto 1806 straipsná, uþ tinkamà ir laiku atliekamà subsidiarumo principo kontrolæ yra atsa-
kingi specializuoti komitetai pagal savo kompetencijos sritis, nes tik jie gali veikti kaip ekspertai. Speciali-
zuotiems komitetams ið karto padeda Vyriausybë – vienas ið pozicijos punktø pagal 1807 straipsná yra 
Vyriausybës nuomonë dël atitikties subsidiarumo principui, kuri iðreiðkiama kiekvienos pozicijos, o dël 
labai aktualiø ir aktualiø pasiûlymø formuojama per 15 dienø nuo pozicijos gavimo. Ir tai suprantama – 
subsidiarumo kontrolës procese taikoma vadinamoji 6 savaièiø taisyklë, kuri átvirtinta jau minëtuose pro-
tokoluose. Tai – laikotarpis, per kurá nacionaliniai parlamentai gali pareikðti nuomonæ dël ES teisëkûros 
iniciatyvos atitikties subsidiarumo principui ir pasiûlymas nesvarstomas ES Taryboje [24]. Kaip matyti, 
ðio principo kontrolëje labai svarbûs terminai, kurie yra gana trumpi, nors ir gali bûti keièiami pagal po-
reiká.  
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2 pav. Subsidiarumo principo kontrolës schema 

 
 

Taigi specializuotas komitetas prireikus turi pateikti iðvadà dël pasiûlymo priimti Europos Sàjungos 
teisës aktà galimo prieðtaravimo subsidiarumo principui paprastai ne vëliau kaip per 3 savaites nuo pa-
siûlymo pateikimo nacionaliniam parlamentui arba per 3 dienas nuo Vyriausybës nuomonës (pateikia-
mos jau minëto 1807 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka) dël pasiûlymo priimti ES teisës aktà galimo 
prieðtaravimo subsidiarumo principui gavimo. Jeigu specializuotas komitetas tokià iðvadà pateikia, tuo-
met vienas ið mandatiniø komitetø pagal savo kompetencijà arba gavæs Seimo Pirmininko praðymà, ðià 
iðvadà per vienà savaitæ turi apsvarstyti komiteto posëdyje, taip pat ir Vyriausybës nuomonæ. Jeigu yra 
poreikis, gali bûti surengti bendri Europos reikalø komiteto, Uþsienio reikalø komiteto ir specializuoto 
komiteto, pateikusio tokià iðvadà, posëdþiai. 

Jeigu mandatiniai komitetai pritaria nuomonei, jog galimas prieðtaravimas subsidiarumo principui, 
jau mandatinio komiteto iðvada perduodama svarstyti Seimo plenariniame posëdyje, taigi tai yra vienas 
ið tø nedaþnø atvejø, kai ES reikalai svarstomi plenariniame posëdyje. Iðvada dël pasiûlymo priimti Euro-
pos Sàjungos teisës aktà galimo prieðtaravimo subsidiarumo principui svarstoma Seimo plenariniame 
posëdyje ypatingos skubos tvarka. Statute taip pat numatyti ir papildomi terminai, kad iðvados svarsty-
mas nebûtø nepagrástai atidëliojamas. Seimo plenariniame posëdyje pareiðkimu patvirtinta mandatinio 
komiteto iðvada perduodama Vyriausybei. Taigi pagal Konstituciná Aktà tai jau bûtø rekomendacija Vy-
riausybei, taèiau vëlgi pabrëþtina – teisiðkai ji nebus privaloma, ir Vyriausybei vis dëlto liks galimybë ES 
institucijose jos nesilaikyti. Taèiau ðiuo atveju svarbesnë ne Vyriausybës pozicija, o tai, kad parlamentas 
ima naudotis savo tiesioginëmis teisëmis daryti átakà ES teisës aktø leidybai, kadangi ERK apie toká 
Seimo pareiðkimà privalo kuo skubiau, ne vëliau kaip per vienà savaitæ nuo jo priëmimo, informuoti kitø 
Europos Sàjungos valstybiø nariø parlamentus ir atitinkamas Europos Sàjungos institucijas. Jeigu taip 
pat pasielgs ir kitø valstybiø nariø nacionaliniai parlamentai ir surinks 1/3 visø nacionaliniø parlamentø 
balsø (viena ðalis jø turi 2), ES institucija turës persvarstyti projektà. Deja, persvarstymo galimybë numa-
tyta tiktai Sutarties dël Konstitucijos Europai protokole dël subsidiarumo ir proporcingumo principø tai-
kymo [27]. Dabartiniai dokumentai to dar nenumato, bet, kaip minëjome, nacionalinio parlamento nuo-
monë gali bûti deklaruota ir per COSAC, tai taip pat gali bûti pagrindas Vyriausybei panaudoti parlamen-
tinæ iðlygà.  

Galime teigti, jog Statute átvirtintas subsidiarumo kontrolës mechanizmas yra novatoriðkas, atitin-
kantis ne tik dabartinæ ES praktikà, bet ir Sutarties dël Konstitucijos Europai numatytus pokyèius ðioje 
srityje. Á subsidiarumo principo kontrolës mechanizmà átraukiami visi su ES reikalø sprendimu susijæ 
subjektai, mechanizmas yra suderintas su ES institucijø veiklos terminais, taip pat mechanizmas yra 
daugiapakopis ir uþtikrinantis, kad atsakingas politinis sprendimas bûtø priimamas tik po detaliø ir visa-
pusiðkø svarstymø bei aukðèiausiu politiniu lygiu. 
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Pareigûnø, kuriuos á pareigas Europos Sàjungos institucijose teikia Lietuvos Respublika ir kuriems 
teikti reikia Seimo pritarimo, kandidatûrø svarstymas 

 
Tai dar viena speciali ES reikalø sritis, kurioje Seimas vaidina svarbø vaidmená. Taèiau rengiant 

Seimo dalyvavimo ES reikalø svarstyme modelá vis dëlto kilo klausimas, koks Seimo vaidmuo turëtø bûti 
ðiuos pareigûnus skiriant ir kokius pareigûnus skiriant reikëtø Seimo pritarimo. Á ðá klausimà bûtø sunku 
atsakyti neiðanalizavus kai kuriø klausimø. 

Lietuvos Respublikos ir kitø naujøjø ES nariø stojimo sutartis (toliau – Stojimo sutartis) numatë, 
kad Lietuvos Respublika turi paskirti savo atstovus á ðias institucijas: po vienà asmená á Europos Komisijà, 
Europos Bendrijø Teisingumo Teismà ir pirmos instancijos teismà bei Audito Rûmus, 9 asmenis á Euro-
pos ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetà bei 9 atstovus á Regionø komitetà. Deja, Stojimo sutartis 
nedavë aiðkaus atsakymo, kokia stojanèiosios valstybës narës valdþios ðaka (ar institucija) turi pateikti 
kandidatus Europos Sàjungai (pvz., 45 Stojimo sutarties straipsnyje nurodoma, kad „Kiekviena á Sàjungà 
ástojusi valstybë turi teisæ, kad vienas ið jos pilieèiø bûtø Komisijos narys“) [29]. Atitinkamai Nicos sutar-
tis, ið dalies pakeièianti Europos Sàjungos sutartá, Europos Bendrijø steigimo sutartis ir tam tikrus su jo-
mis susijusius aktus (toliau – Nicos sutartis [30]), nurodo, kad atitinkamai koreguojami ankstesniø sutar-
èiø (Amsterdamo) ðios nuostatos: 

214 straipsnio 2 dalis pakeièiama taip: „Taryba, spræsdama kvalifikuota balsø dauguma, bendru 
sutarimu su pasiûlytuoju á pirmininko pareigas asmeniu priima pagal kiekvienos valstybës narës pasiû-
lymus sudarytà sàraðà kitø asmenø, kuriuos ji ketina skirti Komisijos nariais“ (paryšk. autoriaus); 

247 straipsnio 3 dalis pakeièiama taip: „Audito Rûmø nariai skiriami ðeðeriø metø kadencijai. Ta-
ryba, spræsdama kvalifikuota balsø dauguma ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima pagal 
kiekvienos valstybës narës pateiktus pasiûlymus sudarytà nariø sàraðà. Audito Rûmø nariai gali bûti pa-
skiriami kitai kadencijai“ (paryšk. autoriaus). 

Atkreiptinas dëmesys, kad, lyginant su ankstesne Europos Bendrijø ir Europos Sàjungos sutarèiø 
redakcija (Amsterdamo sutartis) [31], cituotuose straipsniuose vietoj „valstybiø nariø“ buvo vartojamas 
þodþis „vyriausybës“. Tai rodo, kad ES vis labiau akcentuoja valstybiø diskrecijos teisæ pasirinkti, kaip 
bus skiriami ðie pareigûnai, taip pat ir apibrëþti juos nominuojanèiø nacionaliniø valdþios ir valdymo ins-
titucijø vaidmená. Tad neabejotina, kad terminas „valstybës narës“ turëtø bûti suprantamas plaèiau nei 
„vyriausybë“.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis numato, kad „Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo 
Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë, Teismas“, tad bûtø neteisinga teigti, jog skiriant Europos 
Sàjungos pareigûnus Vyriausybë galëtø veikti vien savarankiðkai, neatsiþvelgdama á kitø valdþios ðakø 
nuomonæ, kadangi cituotose tarptautinëse sutartyse vartojama sàvoka „valstybë narë“, o ne „valstybës 
narës vyriausybë“. Manytume, kad tai – pagrindas, kodël Vyriausybë turëtø suderinti bent jau svarbiau-
sius pareigûnus – Europos Komisijos nará, Audito Rûmø nará ir tokiam paskyrimui gauti Seimo pritarimà. 
Seimas tokiø pareigûnø skyrimà galëtø svarstyti pagal Seimo statuto trisdeðimt antrojo straipsnio, kurio 
200 straipsnis numato Seimo teisæ svarstyti pareigûnus, kuriø skyrimui reikia Seimo pritarimo, nuostatas. 

Taèiau net ir Nicos sutarties padarytuose pakeitimuose (223, 224 straipsniai) vyriausybë iki ðiol 
minima tiesiogiai skiriant Europos Bendrijø Teisingumo Teismo ir pirmosios instancijos teismo teisëjus: 

„Teisingumo Teismo teisëjai ir generaliniai advokatai (…) valstybiø nariø vyriausybiø bendru suta-
rimu skiriami ðeðeriø metø kadencijai“, „Pirmosios instancijos teismo nariai (…) Valstybiø nariø vyriau-
sybiø bendru sutarimu skiriami ðeðeriø metø kadencijai“ (paryšk. autoriaus) [30]. 

Kita vertus, reikëtø atkreipti dëmesá, kad LR Konstitucijos 112 straipsnyje, kuriame aptariamas tei-
sëjø skyrimas, LR Vyriausybë ið viso neminima. Be to, skiriant Aukðèiausiojo Teismo teisëjus (o pagal 
kvalifikacinius reikalavimus, manytume, kandidatai á Europos Bendrijø Teisingumo Teismà ir pirmosios 
instancijos teismà turëtø bûti tolygûs Aukðèiausiojo Teismo teisëjams) svarbi sprendimo teisë suteikiama 
bûtent Seimui. Atsiþvelgiant á ðias nacionalinës teisës sistemos konstitucines nuostatas bûtø visiðkai ne-
priimtina, jeigu LR Vyriausybë vienaðaliðkai, nederinusi su Seimu paskirtø teisëjus á Europos Bendrijø 
Teisingumo ir pirmosios instancijos teismus. 

Taigi, remiantis tuo, kas iðdëstyta, matyti, kad Europos Sàjunga palieka plaèià diskrecijà valsty-
bëms nusistatyti, kokios jø institucijos dalyvauja skiriant Europos Sàjungos pareigûnus, o Seimas turi 
teisæ ir pareigà, kildinamà ið Europos Sàjungà grindþianèiø sutarèiø bei Stojimo sutarties, aktyviai daly-
vauti skiriant Europos Sàjungos institucijø pareigûnus. Remiantis ðiais argumentais pritarimas pareigûnø 
skyrimui buvo numatytas ir Seimo statuto 18023 straipsnyje.  

Svarstant ðiø pareigûnø kandidatûras Seimas taiko Statuto 200–202 straipsniuose numatytà pro-
cedûrà (nacionalinëje teisëje ði procedûra taikoma svarstant ir skiriant Konstitucinio Teismo ir Aukðèiau-
siojo Teismo teisëjø bei kitø valstybës pareigûnø kandidatûras (XXXII skirsnis)) su atitinkamomis modifi-
kacijomis, kadangi Seimo þodis ES skiriant pareigûnus nëra vienasmenis. Taigi, apsvarstæs pareigûno 
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kandidatûrà, Seimas priima protokoliná nutarimà dël pritarimo ar nepritarimo kandidatûrai. Ðis protokoli-
nis nutarimas su Seimo nuomone perduodamas Vyriausybei.  

 
 

Iðvados 
 

1. Lietuvos Respublikos Seimo dalyvavimo svarstant ES reikalus modelis pasirinktas atsiþvelgiant á 
Lietuvos valdymo sistemos ypatybes ir valstybiø, kuriose stiprus parlamento vaidmuo svarstant ES rei-
kalus, pavyzdá. 

2. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ sudaro visas prie-
laidas aktyviam Seimo vaidmeniui, átvirtindamas svarbiausius Seimo ir Vyriausybës bendradarbiavimo 
sprendþiant ES reikalus, principus: informavimo ir konsultavimosi pareigà, mandatiniø Seimo komitetø – 
Europos reikalø komiteto ir Uþsienio reikalø komiteto – ypatingas galias. 

3. Mandatiniai komitetai – pagrásta konstitucinë naujovë. Jø poreikis grindþiamas per daug sudë-
tingu buvusiø Seimo instituciniø dariniø bei procedûrø pritaikymu svarstant ES reikalus, taip pat poreikiu 
spræsti ES reikalus operatyviai bei profesionaliai. Mandatiniø komitetø, ypaè ERK, formavimo taisyklës 
uþtikrina, kad juose atstovaujama kuo platesniam politiniø jëgø spektrui, taip pat jø svarbà Seimo struktû-
roje. Mandatiniø komitetø kompetencija paskirstoma pagal ES trijø ramsèiø struktûrà. Specializuoti ko-
mitetai taip pat vaidina labai svarbø vaidmená svarstant ES pagal reikalus, atlikdami ekspertines funkci-
jas. 

4. ES reikalø svarstymo procedûras galima suskirstyti á dvi grupes: procedûras, kurios remiasi po-
zicijø dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus ar kitus ES dokumentus svarstymo procedûra, ir specialiàsias 
procedûras.  

5. Svarbiausia ES reikalø svarstymo procedûra – tai pozicijø dël pasiûlymø priimti ES teisës aktus 
ar kitus ES dokumentus, susijusius su Seimo kompetencija, dël kuriø rengiama Lietuvos Respublikos 
pozicijos svarstymo procedûra, kadangi ðios procedûros metu mandatiniai komitetai veikia kaip konsti-
tucinës institucijos ir gali iðreikðti politiðkai ápareigojanèià Seimo nuomonæ Vyriausybei. 

6. Seimo nuomonë Vyriausybei laikytina politiniu, o ne teisiniu ápareigojimu, tai reiðkia, kad Vyriau-
sybës atstovui paliekama galimybë ES institucijose iðskirtiniu atveju imtis politinës atsakomybës ir, rizi-
kuojant politiniu pasitikëjimu, laikytis kitokios pozicijos.  

7. Statute átvirtintas subsidiarumo kontrolës mechanizmas yra novatoriðkas, atitinkantis ne tik da-
bartinæ ES praktikà, bet ir Sutarties dël Konstitucijos Europai numatytus pokyèius ðioje srityje. Á subsidia-
rumo principo kontrolës mechanizmà átraukiami visi su ES reikalø sprendimu susijæ subjektai, mecha-
nizmas yra suderintas su ES institucijø teikiamais terminais, taip pat yra daugiapakopis ir uþtikrinantis, 
kad atsakingas politinis sprendimas bûtø priimamas tik po detaliø ir visapusiðkø svarstymø bei aukðèiau-
siu politiniu lygiu. 

8. Europos Sàjunga palieka plaèià diskrecijà valstybëms spræsti, kurios jø valdþios ir valdymo ins-
titucijos dalyvauja svarstant pareigûnø, skiriamø á pareigas Europos Sàjungos institucijose, kandidatûras. 
Atsiþvelgiant á Europos Sàjungà grindþianèiø sutarèiø bei Lietuvos stojimo sutarties bei Lietuvos Konsti-
tucijos nuostatas, Seimas turi teisæ ir pareigà aktyviai dalyvauti svarstant Lietuvos Respublikos teikiamø 
Europos Sàjungos institucijø pareigûnø kandidatûras, todël ðios procedûros átvirtinimas Statute – pa-
grástas ir reikalingas. 

 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article deals with the sources, drafting history and problems of recently created European Union affairs 
scrutiny model in Seimas of the Republic of Lithuania. 

The first part of the article is devoted to general questions of the role of national parliaments in EU and its 
various models, stressing that Lithuania’s model is strongly influenced by Nordic countries experience, in 
particularly, Finland. The general principles embedded in the Constitutional Act on Membership in European 
Union, Statute (Rules of Procedures) of Seimas, as well as new institutional changes in the structure of Seimas are 
explained and debated. 

The second part of the article examines, explains and illustrates various procedures of EU scrutiny model in 
Seimas. Special attention is paid to the procedure of preparation of national position with regard to the EU 
proposal to adopt legal acts that are related to the competence of Seimas. This procedure is the only procedure 
when the Committee of European Affairs and Committee of Foreign Affairs acts as „mandate“ committees and 
are empowered by Constitutional Act on Membership in the European Union to speak on behalf of Seimas 
expressing politically obligatory opinion to the Government on national position. This procedure also forms the 
rules that are applicable to other closely related procedures, such as consultation procedure with the Government, 
etc. 

The final part of the article analysis system and role of Seimas in subsidiarity control procedure and 
procedure of nomination of officers (e.g. Member of Commission) in the European Union by the member state. It 
is noted that the subsidiarity control procedure in Seimas is very innovative and already reflects the newest 
developments, embedded in the Treaty Establishing Constitution for Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




