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ĮŢANGOS ŢODIS  
 

 
Europos Sąjungos plėtra yra vienas reikšmingiausių įvykių ne tik 

šiandieninėje Europoje, bet ir pasaulyje. Vienas pagrindinių šio reiškinio aspektų – 
valstybių kandidačių teisės derinimas su Europos Sąjungos teise.  

2002 m. gruodžio 13 d. Kopenhagoje Lietuva baigė derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje ir 2003 m. balandžio 16 d Atėnuose kartu su kitomis 

devyniomis kandidatėmis pasirašė stojimo į Europos Sąjungą sutartį. 2003 m. 
gegužės 10–11 d. Lietuvos gyventojai pritarė narystei Europos Sąjungoje.  

Stojimo į Europos Sąjungą sutartis įsigalios, kai ją ratifikuos ES narių ir 
kandidačių parlamentai. Galima pasidžiaugti, kad ratifikavimo procesas jau 
prasidėjo. Pirmoji šią sutartį 2003 m. birželio 4 d. ratifikavo Danija.  

Tačiau ir deryboms pasibaigus bei pasirašius stojimo į Europos Sąjungą 
sutartį Lietuvos Respublikos teisės derinimo su Europos Sąjungos teise klausimas 
neprarado savo aktualumo. 

Šis leidinys skirtas mokslinių straipsnių, parengtų remiantis 2002 m. 
lapkričio 21–22 d. Lietuvos teisės universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje 

„Lietuvos teisės harmonizavimo su Europos Sąjungos teise aktualijos“ skaitytais 
pranešimais. 

Konferencijos temą lėmė vykstantis Lietuvos teisės aktų derinimo su Europos 
Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos institucijų pasirengimo įgyvendinti 
Europos Sąjungos teisės aktus procesas.  

Konferencijoje buvo aptarti aktualūs Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių 
įvairias ekonominio, socialinio ir politinio gyvenimo sritis, derinimo su Europos Są-
jungos teisės aktais klausimai ir derinimo metu iškylančios problemos. Ypač daug 

dėmesio buvo skirta žmogaus teisių apsaugos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 
klausimams, Lietuvos Respublikos įmonių teisės, pagrindinių Lietuvos Respublikos 

teisės aktų vartotojų apsaugos, asmens duomenų apsaugos, elektroninės 
komercijos, prekių ženklų klausimų suderinimui su atitinkamų sričių Europos 
Sąjungos teisės aktais. Aptarti laisvo darbuotojų judėjimo, Lietuvos teisės aktų 
derinimo su Europos Sąjungos prieglobsčio teisynu, Lietuvos Respublikos 
konstitucinės reformos klausimai ir pagrindinės problemos.  

Konferencijos organizatorius Lietuvos teisės universiteto Tarptautinės ir 
Europos Sąjungos teisės institutas nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Respublikos Seimo 
Europos reikalų komitetui, Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir Europos Sąjungos studijų asociacijai, padėjusiems organizuoti šią 
konferenciją, bei konferencijos dalyviams už įdomius ir vertingus pranešimus.  
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