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Anotacija. Straipsnyje analizuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) prioritetų vidaus 
saugumo srityje integravimo į nacionalinį lygmenį problematika ir pateikiami sprendimo būdai1. 
Tyrimo metu siekiama nustatyti, ar yra sukurtas sisteminis mechanizmas, kaip ES prioritetai 
integruojami į Lietuvos nacionalinius teisėsaugos institucijų veiklos dokumentus. Teigiama, jog nesant 
tokio mechanizmo, sudaromos prielaidos funkcionuoti stichiškai ir nepamatuotai veiklai formuojant 
vidaus saugumo politiką. Dėl šios priežasties sudaroma terpė šio proceso spragoms – neimplikuoti 
konkretaus valstybei aktualaus ES prioriteto į nacionalinio lygio veiklos dokumentus, neįgyvendinti 
prioriteto nacionaliniu lygmeniu tiek turinio, tiek formos prasme. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje 
dalyje aktualizuojami ES prioritetų integravimo vidaus saugumo srityje į nacionalinį lygmenį 
klausimai, analizuojama Lietuvos esama situacija. Antroje dalyje analizuojant konkrečių prioritetų 
vidaus saugumo srityje turinį, pateikiamos galimos šių prioritetų integravimo formos. Įvertinant 
ekspertų interviu, pateikiami konkretūs siūlymai dėl proceso optimizavimo Lietuvoje sukuriant ES 
prioritetų integravimo mechanizmą.  

Pagrindinės sąvokos: ES prioritetai, ES prioritetų integravimas, vidaus saugumas.   

ĮVADAS 

Tyrimo aktualumas. Dabartiniu metu ES veikla ir ir su ja susiję įvykiai sulaukia tiek 

politologų, tiek teisininkų, tiek žiniasklaidos atstovų dėmesio. Šiandienos ES keliami ne tik 

vidaus rinkos kūrimo ir stiprinimo, bet ir vertybinių pamatų stiprinimo klausimai2. Tačiau 

pastarieji terorizmo įvykiai vienija visas valstybes nares atsakingiau spręsti klausimus vidaus 

saugumo srityje. Siekiant spręsti vidaus saugumo klausimus, ES nuosekliai, kryptingai 

                                                
1 Šiame tyrime nagrinėjama ES prioritetų vidaus saugumo srityje inegravimo į nacionalinį lygmenį problematika. 
Tyrimo metu nustatyta, jog teisinis ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinį lygmenį pagrindas yra aiškiai 
apibrėžtas. Todėl sąvokų „ES prioritetų integravimas“ ir „ES teisės aktų perkėlimas“ aiškumui ir atskyrimui 
paminėtina, jog ES prioritetų integravimas į nacionalinį lygmenį – tai valstybei narei aktualiausių vidaus 
saugumo sričių identifikavimas ir jų perkėlimas į nacionalinius dokumentus siekiant juos įgyvendinti 
atsižvelgiant į valstybės narės politinius, teisinius, socialinius ir kultūrinius veiksnius. Plačiau žr. Tyrimo 
„Europos Sąjungos politikos prioritetinių krypčių Vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje strategijos 
kūrimas“ medžiaga. Tyrimas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas“ (projekto 
kodas – VP1-4.2-VRM-05-V-03-001). Vilnius, 2015. P. 4.  
2 Limantė A. Europos Sąjungos vertybės: samprata, statusas ir iššūkiai. Teisė Nr. 97. Vilniaus universitetas, 
2015. P. 73-84.     
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formavo ir iki šiol laikydamasi tęstinumo pozicijos, tebeformuoja vidaus saugumo politiką, 

paremtą aiškiu ne tik pačios ES pozicijos išreiškimu, bet ir įtraukdama valstybes nares būti 

aktyviomis įgyvendinant vidaus saugumo strategijų nuostatas. Sisteminis ir nuoseklus 

požiūris į vidaus saugumo aktualijas formuotinas 2003-2020 m. veiklos perspektyvoms. 2003 

m. buvo priimta ES saugumo strategija „Saugi Europa geresniame pasaulyje“3. Šia strategija 

ES pirmą kartą susitarė dėl bendro grėsmės įvertinimo ir nustatė aiškius tikslus, kaip siekti 

pažangos įgyvendinant pagrindinėmis vertybėmis pagrįstus ES saugumo interesus. 2004 m. 

Hagos programoje buvo įtvirtintos nuostatos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo4. 

2007 m. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Pertvarkykime biudžetą ir pakeiskime 

Europą“5 ir detaliau numatė ES politikos uždavinius, būtinus spręsti per artimiausius 

dešimtmečius, tarp kurių yra tiesiogiai susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 

(toliau – LSTE) kūrimu. 2009 m. pateikta Saugumo strategijos vykdymo ataskaita „Saugumo 

užtikrinimas besikeičiančiame pasaulyje“6, kurioje teigiama, kad daug nuveikta, siekiant 

vieningų tikslų saugumo užtikrinimo srityje, tačiau vėl atsiranda naujų grėsmių7. Siekiant 

tęstinumo įgyvendinant vidaus saugumo politiką, 2010 m. patvirtintos Stokholmo programos 

„Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“8 nuostatos siejamos su Tamperės (1999 

m.) ir ją pakeitusios Hagos (2004 m.) programų uždaviniais. „Europos Vadovų Taryba yra 

įsitikinusi, kad siekiant užtikrinti apsaugą nuo valstybinių grėsmių itin svarbu intensyvinti 

veiksmus Europos lygiu ir kartu geriau koordinuoti veiksmus regioniniu ir nacionaliniu 

lygiais,“ – rašoma Stokholmo programoje. Taip saugumas tapo vienu iš svarbiausių veiksnių 

užtikrinant aukštą Europos visuomenės gyvenimo kokybę ir saugant ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektus, pasitelkiant bendrų grėsmių9 prevenciją ir jas šalinant.  

                                                
3 Europos saugumo strategija. Saugi Europa geresniame pasaulyje. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių 
biuras, 2009, ISBN 978-92-824-2426-1. 
4 Europos Komisijos 2005 m. gegužės 10 d. komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Hagos programa: 
dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams. Europos atsinaujinimas vardan laisvės, saugumo ir 
teisingumo srityje. KOM/2005/0184 galutinis. OL C 236 24.9.2005. 
5 Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 12 d. komunikatas „Pertvarkykime biudžetą ir pakeiskime Europą“. 
SEC(2007) 1188 galutinis. 
6 Europos saugumo strategija. Saugi Europa geresniame pasaulyje. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių 
biuras, 2009, ISBN 978-92-824-2426-1. 
7 Ten pat.  
8 Stokholmo programa – Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui. 2010/C 115/01. 
9 Grėsmės vertinimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti įvairių sunkių organizuotų nusikaltimų pobūdį, aprėptį ir 
keliamą grėsmę. Žr. Europolo operatyvinių ir strateginių produktų ir paslaugų katalogas. Haga, 2015. P. 14. 
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2010 m. papildyta Europos saugumo strategija priimant Europos Sąjungos vidaus 

saugumo strategiją „Kuriant Europos saugumo modelį“10. Šia strategija grindžiama 

visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir valstybių narių tarpusavio solidarumui. 

Strategija siekiama suderinto požiūrio į policijos bendradarbiavimą, sienų valdymą, 

bendradarbiavimą baudžiamosios teisenos srityje ir civilinę saugą, siekiama įveikti kylančias 

grėsmes dėl terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, taip pat saugos problemas dėl žmogaus 

sukeltų ir gaivalinių nelaimių. Be to, kaip teigiama pačioje strategijoje, svarbu, jog jos 

nuostatas „būtų galima pritaikyti prie piliečių poreikių ir dinamiško bei globalaus dvidešimt 

pirmojo amžiaus iššūkių“11. Be to, šis laikotarpis vidaus saugumo kūrimo srityje ypatingas 

tuo, kad 2010 m. ES nustatė daugiametį (ketverių metų trukmės, t. y. 2013-2017 m.) politikos 

ciklą, kurio tikslas – užtikrinti, kad kovojant su sunkiais tarptautiniais ir organizuotais 

nusikaltimais valstybių narių teisėsaugos institucijos, ES institucijos, ES agentūros ir 

atitinkami tretieji asmenys veiksmingai bendradarbiautų; būtų nuosekliai ir ryžtingai atliekami 

operatyviniai veiksmai, kuriais būtų kovojama su ES aktualiausiomis grėsmėmis12.  

Tyrimo naujumas. Tyrimo naujumas grindžiamas būtinybe analizuoti naujausius 

(2014-2015 m.) ES dokumentus vidaus saugumo srityje ir pateikti įžvalgas dėl ES prioritetų 

vidaus saugumo srityje integravimo į nacionalinį lygmenį galimybių. Šie naujausi ES 

dokumentai nėra naujas konceptas šioje veikloje – tai labiau tęstinė, pamatuota, permanentinė 

veikla vidaus saugumo klausimų sprendimui ir sudėtinių grėsmių šalinimui įvertinant jau iki 

šiol pasiektą efektą (tai sveikintina, nes kartais visiškas novatoriškumas priverčia kardinaliai 

konstruoti naujas priemones, arba pritaikant politologų teiginį, modernizacija virsta aklu 

naujumo siekiu13). 2014 m. pasibaigus Stokholmo programos galiojimo laikui, Europos 

Vadovų Taryba patvirtino išvadas14, kuriose patvirtino pagrindines LSTE plėtojimo gaires 

naujajai ilgalaikei planavimo perspektyvai. Viena svarbiausių šių išvadų nuostatų tai, kad 

Europos Vadovų Taryba, apibrėždama LSTE teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines 

gaires, paragino iki 2015 m. vidurio peržiūrėti ir atnaujinti vidaus saugumo strategiją, 2015 m. 

                                                
10 Europos Sąjungos vidaus saugumo strategija „Kuriant Europos saugumo modelį“ Liuksemburgas: Europos 
Sąjungos leidinių biuras, 2010. ISBN 978-92-824-2684-5. 
11 Ten pat. P. 8.  
12 Europolo operatyvinių ir strateginių produktų ir paslaugų katalogas. Haga, 2015. P. 5.  
13 Jokubaitis A., Lopata R. Lietuva kaip problema. Filosofiniai istoriniai politikos tyrinėjimai.Vilnius, 2014. p. 
44.  
14 Europos Vadovų Tarybos  2014 m. birželio 26–27 d. išvada, EUCO 79/14, Briuselis, 2014 EUCO 79/14, CO 
EUR 4, CO%CL 2. 
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parengta ES saugumo darbotvarkė15. Joje identifikuojamos ES aktualiausios grėsmės, tokios 

kaip terorizmas, organizuotas nusikalstamumas ir nusikaltimai elektroninėje erdvėje, kurioms 

užkardyti būtinas visų valstybių dėmesys ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant 

maksimalaus sinerginio efekto. 2015 m. birželio 15-16 d. Tarybos išvadose dėl atnaujintos 

2015-2020 m. ES vidaus saugumo strategijos16, atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 4–5 d. 

Tarybos išvadas17 dėl atnaujintos Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos rengimo, 

akcentuojama, jog ES vidaus saugumo plėtojimas ir užtikrinimas yra bendra Tarybos, 

Europos Komisijos ir Europos Parlamento užduotis. Artimiausiems metams ES vidaus 

saugumo srityje nustatyti tokie prioritetai, kaip kova su terorizmu, organizuotu 

nusikalstamumu ir nusikaltimais elektroninėje erdvėje18. Be to, svarbi 2015 m. birželio 15-16 

d. Tarybos išvadų nuostata ir ta, jog numatyta atlikti atnaujintos 2015–2020 m. ES vidaus 

saugumo strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą19, kas padėtų užtikrinti siekiamų rezultatų 

efektyvumo lygį.   

Šių svarbiausių vidaus saugumo aktualijų formulavimas ES lygiu tapo pareiga ir rimtu 

iššūkiu valstybėms narėms spręsti ES prioritetų integeravimo į nacionalinį lygmenį klausimus. 

Šių nuostatų aktualizavimas skatina diskusiją, kaip valstybės integruoja konkrečius prioritetus 

į nacionalinį lygmenį ir ar (jeigu vyksta, tuomet kaip) vyksta šių prioritetų įgyvendinimas. 

Atsižvelgiant į aktualius naujai priimtus tarptautinius teisės aktus vidaus saugumo politikos 

formavimo srityje, siekiant ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatų harmonizavimo vidaus 

saugumo politikos srityje, būtina įvertinti esamą situaciją Lietuvoje, kaip ES prioritetai 

integruojami į nacionalinį lygmenį, taip pat pateikti naują požiūrį – siūlymus, kaip sukurti 

mechanizmą, užtikrinantį tokių prioritetų integravimą.  

Tyrimo objektas – ES prioritetų vidaus saugumo srityje integravimas į Lietuvos 

nacionalinį lygmenį.  

                                                
15 Europos Komisijos 2015 m. balandžio 28 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Europos saugumo darbotvarkė. COM (2015) 185 galutinis.  
16 Europos Sąjungos Tarybos 2015 m. birželio 15-16 d. išvados dėl atnaujintos 2015-2020 m. Europos Sąjungos 
vidaus saugumo strategijos. 
17 Europos Sąjungos Tarybos  2014 m. gruodžio 4-5 d. išvados dėl atnaujintos ES vidaus saugumo strategijos 
rengimo. 
18 Europos Sąjungos Tarybos 2015 m. birželio 15-16 d. išvados dėl atnaujintos 2015-2020 m. Europos Sąjungos 
vidaus saugumo strategijos. 
19 Ten pat.  
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Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES prioritetų vidaus saugumo srityje integravimo į 

Lietuvos nacionalinį lygmenį problematiką ir pateikti siūlymus dėl efektyvaus šio proceso 

tobulinimo.  

Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti ES prioritetų 

vidaus saugumo srityje integravimo į Lietuvos nacionalinį lygmenį probleminius aspektus 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir Policijos departamento 

prie VRM (toliau – Policijos departamento) lygmenyse; Pateikti ES prioritetų vidaus saugumo 

srityje integravimo į Lietuvos nacionalinį lygmenį formas ir kitus siūlymus dėl efektyvaus šio 

proceso tobulinimo.  

Tyrimo atribojimas. Šiame straipsnyje gvildenami ES prioritetų vidaus saugumo 

srityje integravimo klausimai analizuojant dviejų teisėsaugos institucijų – VRM ir Policijos 

departamento – veiklą. Kitų teisėsaugos institucijų veikla užtikrinant vidaus saugumą nebus 

analizuojama.   

Tyrimo metodai. Straipsnyje panaudoti šie teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai: 

aprašomasis-lyginamasis, analitinis-kritinis, dokumentų turinio ir mokslinės literatūros 

analizės metodas ir interviu. Taikant aprašomąjį-lyginamąjį ir palyginimo metodus, 

analizuojama pagrindinės ES vidaus saugumo kryptys. Dokumentų turinio ir mokslinės 

literatūros analizės metodais aprašoma ir analizuojama pagrindinių ES dokumentų, kuriuose 

atspindėti ES prioritetai, nuostatos. Analitinio-kritinio tyrimo metodo pagalba analizuojamas 

ES prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį mechanimas ir galimas jo veikimas, siūlomas 

integravimo ciklas ir jo fazės, taip pat siūlomos šio mechanizmo įgyvendinimo formos. 

Interviu20 metu buvo apklausti du VRM ir Policijos departamento atsakingi asmenys apie ES 

prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį aktualijas.  

ES PRIORITETŲ INTEGRAVIMO KLAUSIMŲ AKTUALIZAVIMAS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR POLICIJOS 
DEPARTAMENTO LYGMENYJE  

Siekiant išanalizuoti ES prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį klausimus, 

pirmiausia būtų svarbu apibrėžti ES prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį sampratą21. 

                                                
20 Interviu buvo atliktas 2015 m. gegužės-birželio mėn. atliekant tyrimą „ES politikos prioritetinių krypčių 
vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje strategijos kūrimas“.  
21 Kaip jau teigta, ES prioritetų vidaus saugumo srityje samprata buvo kuriama  atsižvelgiant į 2015 m. gegužės-
birželio mėn. atlikto  tyrimo „ES politikos prioritetinių krypčių vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje 
strategijos kūrimas“ tikslus. 
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ES prioritetų integravimas į nacionalinį lygmenį – tai valstybei narei aktualiausių vidaus 

saugumo sričių identifikavimas ir jų perkėlimas į nacionalinius dokumentus siekiant juos 

įgyvendinti atsižvelgiant į valstybės narės politinius, teisinius, socialinius ir kultūrinius 

veiksnius22. 

Siekiant nustatyti ES vidaus saugumo srities strateginių dokumentų integravimo į 

nacionalinius dokumentus mechanizmą ir įvertinti jo veiksmingumą bei identifikuoti galimus 

trikdžius bei pateikti siūlymus dėl šio proceso optimizavimo, šie klausimai pateikti VRM ir 

Policijos departamento atstovams (žr. 1 ir 2 lenteles). 

Interviu su VRM atstovu paaiškėjo, jog tik iš dalies egzistuoja ES prioritetų integravimo 

į nacionalinius dokumentus mechanizmas, o būtent, tiksliai apibrėžtas ES teisės aktų 

perkėlimo mechanizmas, bet ne ES prioritetų integravimas į nacionalinį lygmenį. Nagrinėjant 

šį mechanizmą,  pirmiausia būtina pažymėti, jog teisinis ES teisės aktų perkėlimo į 

nacionalinį lygmenį pagrindas yra aiškiai apibrėžtas, tačiau kaip minėta, nėra nustatytas ES 

prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį mechanizmas. Vadovaujantis šiuo teisiniu 

pagrindu, visame procese – teisės aktų rengime, analizėje, priėmimo procedūroje įtraukiami 

dalyvauti visi suinteresuoti padaliniai, visų pirma tie, su kurių veiklą bus susijęs tolimesnis 

įgyvendinimas. Tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl ES reikalų 

koordinavimo tvarkos. Šiuo nutarimu patvirtinta Lietuvos Respublikos pozicijos ES 

institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės (acquis 

communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo 

koordinavimo tvarka23. Šios nuostatos taikomos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir 

įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais 

klausimais priėmimo procese. Taigi, VRM, formuodama politiką vidaus saugumo klausimais, 

perkeldama ES teisės aktus į nacionalinį lygmenį, vadovaujasi šio nutarimo nuostatomis. Šio 

nutarimo pagrindu tvirtinamu Ministro Pirmininko potvarkiu taip pat parengtos ES reikalų 

koordinavimo taisyklės24. Šiuo metu yra du pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujamasi 

                                                
22 Žr. Tyrimo „Europos Sąjungos politikos prioritetinių krypčių Vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje 
strategijos kūrimas“ medžiaga. Tyrimas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas“ 
(projekto kodas – VP1-4.2-VRM-05-V-03-001). Vilnius, 2015. P. 3.  
23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21  „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos 
Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos 
teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo“. 
24 Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478  (nuo 2005 m. gegužės  6 d.) redakcija.  (Žin., 2005, Nr. 57-1950).   
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perkeliant ES prioritetus į teisės aktus nacionaliniu lygmeniu. Be to, valstybės institucijos ir 

įstaigos, pateikdamos informaciją apie ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir 

įgyvendinimą, naudojasi ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos 

Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir 

įgyvendinimo koordinavimui skirta informacine sistema (LINESIS).  

Vadovaujantis anksčiau minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, valstybės 

institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už ES teisės (acquis 

communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į 

nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Priimti ES teisės aktai paskirstomi atitinkamoms valstybės 

institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija analizuoja suplanuotų teisės aktų projektų rengimo darbus ir kiekvieno 

kalendorinio mėnesio pradžioje teikia apibendrintą informaciją ministerijų valstybės 

sekretorių pasitarimui, o prireikus – ministrų pasitarimui. Taigi, ES teisės aktų perkėlimo 

koordinavimo klausimas yra labai aiškiai apibrėžtas numatant vieną subjektą – LR 

Vyriausybės kanceliariją. Siekdama užtikrinti sklandų ir efektyvų ES teisės (acquis 

communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo procesą, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija gali prašyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos pateiktų raštu 

papildomą informaciją apie tai, kaip ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į 

nacionalinę teisę – tuo kompetentingos institucijos, kurios įgyvendina ES prioritetų perkėlimą 

į nacionalinį lygmenį, įpareigojamos teikti visą su šiuo procesu susijusią informaciją. Todėl 

VRM įgyvendindama ES prioritetų perkėlimą vidaus saugumo klausimais, šią informaciją taip 

pat teikia LR Vyriausybės kanceliarijai.    

Anksčiau minėto nutarimo pagrindu tvirtinamu Ministro Pirmininko potvarkiu 

nustatoma institucinė atsakomybė už dalyvavimą ES darbo grupėse ir komitetuose, kuriuose 

minėti teisės aktai ar kiti dokumentai svarstomi – už LR pozicijos rengimą ir pristatymą 

tampa atsakingi  ir atitinkamų institucijų atstovai. LR pozicijų dėl ES teisės aktų (taip pat ir 

kitokių iniciatyvų) svarbi sudedamoji dalis – poveikio LR teisinei, ekonominei, socialinei 

sistemai įvertinimas. Taigi tokie atstovai taip pat dalyvauja „prioritetų perkėlime“ ir 

planavime, per įsitraukimą į patį ES teisėkūros (ir plačiąja prasme sprendimų priėmimo) 

procesą. Taigi institucijos/padaliniai pilnai dalyvauja pačių sprendimų priėmimo procese ir 
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gali paraleliai planuoti jų įgyvendinimą. Vidaus reikalų politikos srityje strateginės reikšmės 

dokumentai paprastai analizuojami ir pozicijos dėl jų rengiamos VRM, ir čia visuomet 

įtraukiami už politikos toje srityje formavimą atsakingi šios institucijos padaliniai. Kita 

vertus, tokių pavienių atstovų veiksmai parengiant, suderinant ir pristatant šalies poziciją 

nesukuria pareigos ES prioritetų integruoti į nacionalinio lygmens dokumentus. Atskiros 

atstovų pozicijos yra derinamos,  institucijos per atstovus turi teisę išreikšti savo nuomonę, 

ieškoti tam tikro kompromiso, tačiau  institucijų ir jų atstovų nuomonių teikimas nereiškia, 

kad išreikšta pozicija bus atspindėta konkrečiame dokumente. Todėl pirmiausia būtina 

instituciniame lygmenyje sukurti ES prioritetų vidaus saugumo srityje integravimo į 

nacionalinį lygmenį sistemą ir pirmiausia numatyti atsakingą instituciją, kuri koordinuoti šį 

procesą (tai galėtų būti VRM kaip pagrindinė institucija, formuojanti valstybės politiką 

viešojo saugumo srityje ir organizuojanti jos įgyvendinimą).    

Visgi, interviu metu išreikšta pozicija ir dėl paties ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinį 

lygmenį proceso tobulinimo. Teigtina, jog Lietuvos Respublikos pozicijų dėl ES teisės aktų ir 

kitų dokumentų rengimo procesas yra tobulintinas, ypač sustiprinant pozicijas rengiančių ir 

atstovaujančių asmenų / institucijų pareigą nuo pat pasiūlymo svarstymo momento 

identifikuoti priemones, kurių reikės priimtam sprendimui įgyvendinti. Peržiūrimose / 

numatomose keisti ES reikalų koordinavimo taisyklėse, nors tokia pareiga ir yra įtvirtinta, ją 

ketinama išplėsti, sustiprinti. Tai įgalintų sprendimų procese dalyvaujančius asmenis ir 

institucijas aiškiau ir atsakingiau planuoti įgyvendinančias priemones, taip pat  skatintų 

bendradarbiauti su jų institucijų strateginius dokumentus / planus ar nacionalines veiklos 

strategijas rengiančiais padaliniais (žr. 1 lentelę). 

Taigi, interviu metu paaiškėjo, jog tiksliai apibrėžtas ES teisės aktų perkėlimo 

mechanizmas, bet ne ES prioritetų integravimas į nacionalinį lygmenį. Vadinasi, politinių 

dokumentų, kuriuose deklaruojami ES prioritetai, kontekste nėra sukurta sisteminio ES 

prioritetų integravimo į nacionalinius teisėsaugos institucijų veiklos dokumentus 

mechanizmo. Tokiu atveju sudaroma terpė šio proceso spragoms – neimplikuoti konkretaus 

valstybei būtino ES prioriteto į nacionalinio lygio veiklos dokumentus.  
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1 lentelė. ES teisės aktų perkėlimo arba prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį vidaus 
saugumo srityje tvarka (VRM lygmuo)25.  

Analizuoti klausimai Ar yra ir jeigu taip, kaip 
vykdoma 

Kokie siūlymai teikti dėl proceso 
optimizavimo 

Teisinis ES teisės aktų perkėlimo 
arba prioritetų integravimo pagrindas 

 

Taip, teisės aktų perkėlimo pagrindas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. sausio 9 d.  nutarimas Nr. 21 

Detaliau apibrėžti subjektų pareigas 

Subjektai (institucijos padaliniai, 
darbo grupės), atsakingos už ES 

prioritetų integravimą 
nacionaliniame lygmenyje 

Taip 
Visi subjektai, kurie dalyvauja 

veiklos įgyvendinime, Numatyta šių 
subjektų institucinė atsakomybė 
VRM – už politikos toje srityje 
formavimą atsakingi konkretūs 

padaliniai 

Stiprinti rengiančių ir atstovaujančių 
asmenų/institucijų pareigą identifikuoti 

konkrečias priemones priimtų sprendimų 
įgyvendinimui 

Sprendimų integravimo (perkėlimo) 
ypatumai (tvarka) 

Taip 
Paskiriami atsakingi subjektai 
(institucijų atstovai, padaliniai, 

ekspertiniai darbo organai) 
 

Būtina įgalinti sprendimų procese 
dalyvaujančius asmenis ir institucijas 

aiškiau ir atsakingiau planuoti 
įgyvendinančias priemones 

Deleguotų užduočių (prioritetų) 
įtvirtinimo įstaigos strateginiuose 
dokumentuose ypatumai (tvarka) 

Taip 
Paskiriami atsakingi subjektai 
(institucijų atstovai, padaliniai, 

ekspertiniai darbo organai) 

Būtina įgalinti sprendimų procese 
dalyvaujančius asmenis ir institucijas 

aiškiau ir atsakingiau planuoti 
įgyvendinančias priemones 

Išorinis tarpusavio veiksmų 
koordinuotumas ir 
bendradarbiavimas 

Taip 
Vykdoma, informacija pateikiama LR 

Vyriausybės kanceliarijai 

Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su jų 
institucijų strateginius dokumentus/planus 

ar nacionalines veiklos strategijas 
rengiančiais padaliniais 

Vidinis tarpusavio veiksmų 
koordinuotumas ir 
bendradarbiavimas 

Taip 
Keičiamasi aktualia informacija 

Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su jų 
institucijų strateginius dokumentus/planus 

ar nacionalines veiklos strategijas 
rengiančiais padaliniais 

Veiksmų kontrolė (grįžtamasis 
ryšys) 

Taip 
Vykdoma  

Galutinė informacija pateikiama LR 
Vyriausybės kanceliarijai 

Nepateikta siūlymų  

Siekiant nustatyti, kaip ES prioritetų integravimas vyksta Policijos departamento 

lygmenyje, buvo apklaustas šios institucijos Štabo Policijos veiklos strategijos skyriaus 

atstovas26. Interviu metu paaiškėjo, jog viešojo saugumo politika formuojama VRM, ir atskirai 

(savarankiškai) Policijos departamente ji nėra kuriama (formuojama). Policijos departamentas 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, 

kurioje nustatyta, kad Nacionalinės pažangos programa rengiama Valstybės pažangos 

strategijai įgyvendinti. Šioje programoje atsižvelgiama į Europos Sąjungos politines 

nuostatas, aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES 

finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti. 

                                                
25 Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis interviu duomenimis atliekant tyrimą „Europos Sąjungos politikos 
prioritetinių krypčių vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje strategijos kūrimas“ 
26 Nuo 2016 m. sausio mėn. reorganizuoti Policijos departamento padaliniai ir peržiūrėtos padalinių funkcijos. 
Buvusią policijos veiklos strategijos funkciją įgyvendina Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos 
Strateginio planavimo skyrius.  
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2 lentelė. ES teisės aktų perkėlimo arba prioritetų integravimo  į nacionalinį lygmenį vidaus 
saugumo srityje tvarka (Policijos departamento lygmuo)27. 

Analizuoti klausimai Ar yra ir jeigu taip, kaip 
vykdoma 

Kokie siūlymai teikti dėl proceso 
optimizavimo 

Teisinis ES teisės aktų perkėlimo 
arba prioritetų integravimo  

pagrindas 
 

Taip, iš dalies teisės aktų perkėlimas. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtinta Strateginio planavimo 

metodika 

Būtina aiškiai apibrėžti ES prioritetų 
integravimo mechanizmą, todėl būtinas 

procedūros sukūrimas  

Subjektai (institucijos padaliniai, 
darbo grupės), atsakingos už ES 

prioritetų perkėlimą nacionaliniame 
lygmenyje 

 

Nėra Galėtų vykdyti Policijos departamento 
prie VRM padaliniai:  Policijos veiklos 

strategijos ir 
Tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai 

Sprendimų perkėlimo ypatumai 
(tvarka) 

Nėra apibrėžta Siūloma apibrėžti inicijuojant procedūros 
sukūrimą 

Deleguotų užduočių (prioritetų) 
įtvirtinimo įstaigos strateginiuose 
dokumentuose ypatumai (tvarka) 

Nėra apibrėžta Galėtų vykdyti Policijos departamento 
prie VRM padaliniai:  Policijos veiklos 

strategijos ir  
Tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai 

Išorinis tarpusavio veiksmų 
koordinuotumas ir 
bendradarbiavimas 

Nėra apibrėžtas Siūloma apibrėžti inicijuojant procedūros 
sukūrimą ir numatant išorinio 

koordinavimo ir  bendradarbiavimo 
formas 

Vidinis tarpusavio veiksmų 
koordinuotumas ir 
bendradarbiavimas 

 

Nėra apibrėžtas Siūloma apibrėžti inicijuojant procedūros 
sukūrimą ir numatant vidinio 

koordinavimo ir bendradarbiavimo formas  

Veiksmų kontrolė (grįžtamasis 
ryšys) 

 

Nėra apibrėžta Siūloma apibrėžti inicijuojant procedūros 
sukūrimą ir numatant patikrinimą 

grįžtamuoju ryšiu   

 

Nacionalinės pažangos programos parengimo terminas derinamas su ES finansinės 

paramos programavimo laikotarpiu. Nacionalinės pažangos programos rengimą koordinuoja 

Finansų ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba vertina šios programos suderinamumą su 

kitais planavimo dokumentais.  

Analizuojant situaciją, kokie subjektai (institucijos padaliniai, darbo grupės), atsakingos 

už ES prioritetų perkėlimą nacionaliniame lygmenyje, paaiškėjo, jog Policijos departamente 

nėra konkrečiai apibrėžti šio proceso subjektai – nėra įvardinti konkretūs padaliniai ar 

sudaryta darbo grupė, kuri atsakinga už ES prioritetų integravimą į nacionalinius dokumentus 

(žr. 2 lentelę). 

Taip pat nėra identifikuoti sprendimų perkėlimo ypatumai (nėra apibrėžta tvarka), todėl 

nėra ir deleguotų užduočių (prioritetų) įtvirtinimo įstaigos strateginiuose dokumentuose 

numatytos tvarkos. Dėl šios procedūros mechanizmo nebuvimo nėra likusių efektyvaus 

                                                
27 Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis atlikta analize ir interviu duomenimis atliekant tyrimą „Europos Sąjungos 
politikos prioritetinių krypčių vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje strategijos kūrimas“ 
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mechanizmo funkcionavimo elementų: veiksmų koordinuotumo ir apibrėžto išorinio ir vidinio 

bendradarbiavimo.  

ES PRIORITETŲ VIDAUS SAUGUMO SRITYJE SIŪLOMOS INTEGRAVIMO IR 

ĮGYVENDINIMO FORMOS NACIONALINIAME LYGMENYJE 

Siekiant detalizuoti situaciją dėl ES prioritetų vidaus saugumo srityje integravimo į 

nacionalinį lygmenį, aktualu pasvarstyti patį integravimo mechanizmą: būtent kam būtinas 

toks integravimo procesas. Pavyzdžiui, 2015-2020 m. atnaujintoje ES vidaus saugumo 

strategijoje vienas iš trijų pagrindinių veiksmų identifikuojama kova su terorizmu ir 

radikalizmo prevencija. Šiose nuostatose numatyta, kaip stiprinti veiksmus kovoje su 

terorizmu, tačiau siekiant integruoti šį ES prioritetą į nacionalinį lygmenį, kyla klausimas, 

kaip (kokia tvarka) tai bus padaryta, kaip veiks tokio ES prioriteto integravimas ir 

įgyvendinimas nacionaliniame lygmenyje, kas (kokia šalies institucija) koordinuos šio ES 

prioriteto integravimo ir įgyvendinimo procesą. Nesant ES prioritetų integravimo ir 

įgyvendinimo nacionaliniame lygmenyje apibrėžčiai, sudaroma terpė šio proceso spragoms – 

neimplikuoti konkretaus valstybei aktualaus ES prioriteto į nacionalinio lygio veiklos 

dokumentus. Tas pats pasakytina ir apie vidaus saugumo klausimus moksliniame lygmenyje. 

Pavyzdžiui, ES Taryba, įžvelgdama laisvės, saugumo ir teisingumo triados ryšį su 

kriminalistika, žengė žingsnį kriminalistikos plėtroje iš nacionalinio į tarptautinį lygmenį 

siekdama optimalaus ES saugumo užtikrinimo. Šiam tikslui įgyvendinti pasiūlyta sukurti 

bendrą Europos kriminalistikos erdvę kaip pagrindinę priemonę kovai su nusikalstamumu28. 

Tačiau kaip pažymi mokslininkai29, ES įstatymų leidėjas nesuderino ir nepasiūlė paties 

kriminalistinių žinių panaudojimo tyrimo procesuose terminologinio instrumentarijaus ar bent 

jo harmonizavimo krypčių. Todėl paliko šalims narėms visišką diskreciją pasirinkti veikimo 

būdą ir numatyti šios vizijos realizavimo (įgyvendinimo) mechanizmą.  

                                                
28 Europos Sąjungos Tarybos 2011 m. gruodžio 13–14 d. išvados dėl Europos kriminalistikos 2020 vizijos, 
įskaitant Europos kriminalistikos erdvės sukūrimą ir kriminalistikos infrastruktūros Europoje plėtojimą. 
Briuselis, 18498/11 (OR. en) PRESSE 491, PR CO 79. 
29 Plačiau žr. Bilevičiūtė E., Kurapka V. E., Matulienė S., Navickienė Ž. Harmonization of application of special 
knowledge legal regulation creating the common european forensic science space (subjects and forms). Political 
sciences, Law, Finance, Economics and tourism : conference proceedings, 26 August - 1 September, 2015 
Albena, Bulgaria. Vol. I: Political sciences, Law. (International multidisciplinary scientific conference on social 
sciences and arts. SGEM 2015, ISSN 2367-5659). P. 569-576.  
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Analizuojant ES prioritetų integravimo į nacionalinį lygmenį galimybes, pažymėtini du 

svarbūs aspektai: vidinis (nuostatos, požiūriai, susitelkimas) ir antra, teisingas suvokimas apie 

ES prioritetų integravimo formas. Pirmuoju atveju labai svarbi formuojama pozicija, 

susitelkimas, požiūriai, gilus supratimas (sąmoningas suvokimas), kad būtų atspindėti visi 

aktualūs nacionaliniai prioritetai, todėl labai svarbi pačios valstybės narės atsakingų subjektų 

pozicija ir pastangos siekiant integruoti ES prioritetus į nacionalinį lygmenį. Tai akcentuoja ir 

užsienio šalių mokslininkai, nagrinėdami ES politikos formavimo klausimus vidaus saugumo 

srityje – būtent kokius tikslus valstybės narės kelia sau, siekdamos tam tikrų tikslų30. Kaip 

pažymima, kuriant vidaus saugumą naujos paradigmos kontekste, turi būti vertintina ne tik 

esama situacija, bet ir formuojamas sofistinis požiūris, kaip mes patys suprantame ES vidaus 

saugumo politikos formavimą, kaip numatome kurti tolimesnę vidaus saugumo strategiją31. 

Kita vertus, šiuo požiūriu labai svarbus sisteminis matymas: būtina identifikuotų ES prioritetų 

perkeliant juos į nacionalinį lygmenį koreliacija su nuostatomis, atspindėtomis kituose 

nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose, pavyzdžiui, kai tas pats ES prioritetas 

integruojamas į skirtingų teisėsaugos institucijų veiklos planus.      

Antra, nagrinėjant ES prioritetų integravimo formas, išskirtinos dvi pagrindinės formos: 

pirma, ES prioritetai „įkeliami“ sukuriant teisės normas ir parengiant teisės aktą ir antra, ES 

prioritetai integruojami atliekant kitus veiksmus, pavyzdžiui, organizuojant aktualius 

mokymus, įtraukiant tam tikrus veiksmus į tarpinstitucinius planus ir pan. (1 pav.). 

Pažymėtina, jog diskusijų nekyla dėl ES prioritetų integravimo mechanizmo pirmuoju atveju, 

kuomet viena iš ES prioritetų integravimo ir įgyvendinimo formų yra teisės akto parengimas. 

Tačiau diskutuotina situacija, kaip (kokiu principu) veikia ES prioritetų integravimas į kitų 

veiksmų formatą, kuomet nėra aiškiai apibrėžta šių prioritetų integravimo procedūra. Tokiu 

atveju nesant aiškiai apibrėžtos procedūros, iškyla abejonių, ar aktualūs ES prioritetai pilnai 

integruojami. Tai sudaro prielaidas tik fragmentiškam ES prioritetų integravimui. Pavyzdžiui, 

kyla klausimas, kaip nacionaliniu lygiu bus realizuojamos 2015-2020 m. atnaujintoje ES 

vidaus saugumo strategijoje apibrėžtos nuostatos? Viena vertus, būtų galima kalbėti apie tokių 

nuostatų inkorporavimą į 2015 metais patvirtintą dokumentą – Viešojo saugumo plėtros 2015-

                                                
30 Hollis S. The Global Construction of EU Development Policy.  Journal of European Integration. Volume 36, 
Issue 6, September 2014, P. 567-583. 
31 Oliveira P. F. et all. Internal Security: Challenges for the Europe of the XXI Century. European Police Science 
and Research Bulletin. Issue 11 — Winter 2014/15. P. 4-9.  
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2025 metų strategiją32, kuri yra ilgalaikė ir skirta policijos veiklos gerinimui ir valstybės 

vidinio saugumo stiprinimui. Kaip alternatyvą, būtų galima  inkorporuoti į Policijos 

departamento 2014-2016 strateginį veiklos planą33. Tačiau tokiu atveju būtina suderinti 

nacionalinių dokumentų parengimo laiką, kad tokio pobūdžio nacionaliniuose dokumentuose 

galima būtų pilnai integruoti ES numatytus  prioritetus vidaus saugumo srityje.           

Atsižvelgiant į skirtingas jau anksčiau aptartas ES prioritetų integravimo formas, visgi 

atvirai diskutuotina, ar nevertėtų ES prioritetų integravus juos į nacionalinį lygmenį, 

susisteminti ir parengti vieningą savarankišką dokumentą, kuriame nuosekliai ir išsamiai būtų 

atspindėti visi nacionaliniai prioritetai vidaus saugumo srityje (pavyzdžiui, policijos srityje). 

Toks prioritetų koncepto policijos srityje kūrimas leistų įgyvendinti nacionaliniame 

lygmenyje identifikuotus ES prioritetus suprantamiau, taikant kompleksines priemones, 

išvengiant dubliavimosi, taip pat ir kitų klaidų.  

 

 

1 pav. ES prioritetų integravimo ir įgyvendinimo formos34  

Patį mechanizmą nacionaliniame lygmenyje galėtų sudaryti šios fazės, kurios veiktų 

kaip uždaras ciklas: 

                                                
32 Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 
7 d. nutarimu Nr. XII-1682. 
33 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2016 metų strateginis 
veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 
1V-964. 
34 Šaltinis: sudaryta autorės, remiantis atlikta analize atliekant tyrimą „Europos Sąjungos politikos prioritetinių 
krypčių vidaus saugumo srityje įgyvendinimo Lietuvoje strategijos kūrimas“. 

ES strateginiai 
dokumentai 

ES prioritetai 

Kiti veiksmai Norma 

Teisės aktai  

 

XXX XXX XXX 

Forma 
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1. Identifikuojami konkrečiai valstybei aktualūs prioritetai, kurie teikiami bendrinimui 

ES lygiu, t. y. atrenkami, sugrupuojami ir apibrėžiami patys svarbiausi konkrečiai 

šaliai prioritetai.   

2. Apibendrinami ES prioritetai ir filtruojami aktualūs konkrečiai valstybei nacionaliniai 

prioritetai esantys ES prioritetų kontekste. 

3. Išfiltruoti konkretūs prioritetai aktualūs valstybei narei integruojami į nacionalinius 

dokumentus. 

4. Vykdomas integruotų prioritetų įgyvendinimas. 

5. Prioritetų integravimo ir įgyvendinamo patikrinimas grįžtamuoju ryšiu35.  

Pažymėtina, jog efektyviam ciklui funkcionuoti labai svarbūs koordinavimo veiksmai 

(jie itin pabrėžiami dabartiniuose moksliniuose šaltiniuose, kuriuos nagrinėjami vidaus 

saugumo klausimai)36, ypač akcentuojant visų rūšių – tarptautinį, nacionalinį ir regioninį 

(vietinį) koordinavimo lygį37. Taip pat turi būti įvertinta ir tai, jog grįžtamajam ryšiui pilnai 

funkcionuoti būtina išmatuoti minėtą procesą (įgyvendinimą) nustatant tam tikrus kriterijus 

(vertinimo rodiklius). 

Todėl vienas iš svarbių siūlymų, susijusių su ES prioritetų integravimo į nacionalinį 

lygmenį vidaus saugumo srityje – inicijuoti aiškios procedūros dėl ES prioritetų integravimo į 

nacionalinį lygmenį sukūrimą. Šiuo atveju siūloma, jog šio mechanizmo sukūrimo iniciatorė 

būtų VRM (atsakingas konkretus šios institucijos padalinys – Viešojo saugumo politikos 

departamentas). Ekspertų nuomone, Policijos departamento lygmenyje pagrindiniais 

atsakingais padaliniais, kurie vykdytų ES prioritetų integravimą į nacionalinius dokumentus, 

galėtų būti keli šios institucijos padaliniai, pavyzdžiui, Policijos veiklos strategijos ir 

Tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai. Taigi, ES prioritetų integravimo į nacionalinius 

dokumentus mechanizme būtų labai svarbu apibrėžti konkrečius subjektus (padalinius), 

atsakingus už šios procedūros eigą. Galimas dvejopas šio mechanizmo diegimo scenarijus. 

                                                
35 Prioritetų įgyvendinimo grįžtamasis ryšys suprantamas kaip  tai kompleksas priemonių, kuriomis pagrįstai 
pagal apibrėžtus kriterijus įvertinamas prioritetų integravimo ir įgyvendinimo veiksmingumas nacionaliniame 
lygmenyje). Žr. Tyrimo „Europos Sąjungos politikos prioritetinių krypčių Vidaus saugumo srityje įgyvendinimo 
Lietuvoje strategijos kūrimas“ medžiaga. Tyrimas parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos įsitinklinimo ES 
skatinimas“ (projekto kodas – VP1-4.2-VRM-05-V-03-001). Vilnius, 2015. P. 5.  
36 Monar J. The EU as an International Counter-terrorism Actor: Progress and Constraints. Intelligence and 
National Security. Volume 30, 4 May 2015, P. 333-356. 
37 Petrova T. International, National or Local? Explaining the Substance of Democracy Promotion: the Case of 
Eastern European Democracy Promotion. Cambridge Review of International Affairs. Volume 28, Issue 1, 2 
January 2015, P. 136-155.  
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Pirma, per konkrečius institucijos padalinius, pavedant jiems integruotą funkciją (detaliai 

aprašant šią procedūrą ir numatant kelių padalinių atsakomybę dėl šios procedūros veikimo). 

Antra, kuriant darbo grupę iš kelių skirtingų tos pačios institucijos padalinių ekspertų.   

Pirmuoju atveju Policijos departamento lygmenyje pagrindiniais atsakingais padaliniais, 

kurie vykdytų ES prioritetų integravimą į nacionalinius dokumentus, galėtų būti Policijos 

veiklos strategijos ir Tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai. Efektyviam darnios 

procedūros veikimui būtina apibrėžti ir sprendimų perkėlimo tvarką; numatyti deleguotų 

užduočių (prioritetų) įtvirtinimo įstaigos strateginiuose dokumentuose tvarką; identifikuoti 

atsakingą subjektą už bendrų veiksmų koordinavimą, apibrėžti išorinio ir vidinio 

bendradarbiavimo formas. Antruoju atveju šiam tikslui pasiekti kaip alternatyva siūlytina 

konkrečioje teisėsaugos įstaigoje sukurti pastoviai veikiančią ekspertų darbo grupę 

(vadovaujančią patyrusio tarptautinio bendradarbiavimo srities specialisto), kuri pagal 

kompetenciją peržiūrėtų politinio pobūdžio dokumentuose fiksuotus ES prioritetus ir teiktų 

siūlymus dėl nacionalinių veiklos dokumentų papildymo, pagrindžiant konkretaus ES 

prioriteto integravimą. Tokios darbo grupės veikla galėtų būti reglamentuojama nuostatais. 

Tokiu būdu taip pat būtų užtikrinamas darnus ir sisteminis aktualių ES nuostatų įkėlimas į 

nacionalinį lygmenį, taip pat būtų išvengta esminių spragų ES prioritetų integravimo į 

nacionalinius teisėsaugos institucijų veiklos dokumentus kontekste. 

Ateityje siekiant ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatų harmonizavimo vidaus saugumo 

politikos srityje laikytis kelių esminių taisyklių. Kuriant nacionalinius strateginius 

dokumentus, būtina atsižvelgti į aiškiai apibrėžtas ES vidaus saugumo kryptis ir jų segmentus. 

Taip pat  rekomenduojamas kaskadinio principo taikymas: nacionaliniai strateginiai 

dokumentai vidaus saugumo politikos srityje turėtų būti rengiami paskesne data po to, kai 

patvirtinami ES strateginiai dokumentai. Šiuo metu naujai priimta 2015–2020 m. ES vidaus 

saugumo darbotvarkė sudaro rimtas prielaidas peržiūrėti nacionalinius teisėsaugos institucijų 

strateginius planus ir pilnai implikuoti nuostatas, atitinkančias tris prioritetines ES vidaus 

saugumo politikos kryptis. 

IŠVADOS  

ES teisės aktų, kurie privalo būti įgyvendinami, taip pat ir teisės aktų, kurie tiesiogiai 

taikomi, teisinis pagrindas mūsų šalyje yra reglamentuotas. Yra numatyta, jog valstybės 
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institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už ES teisės (acquis 

communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Aiškiai įtvirtintas ir šio 

proceso koordinavimas. Siekiant pilnai užtikrinti šios procedūros įgyvendinimą, turi būti 

toliau tobulintinas ES prioritetų integravimo mechanizmas. Tokiu atveju nesant aiškiai 

apibrėžtos procedūros ir konkretaus mechanizmo, iškyla abejonių, ar aktualūs ES prioritetai 

pilnai integruojami.  

Tyrimo metu nustatyta, jog tiek VRM, tiek Policijos departamente politinių dokumentų, 

kuriuose deklaruojami ES prioritetai, kontekste turi būti tobulintinas sisteminis ES prioritetų 

integravimo į nacionalinius teisėsaugos institucijų veiklos dokumentus mechanizmas. Būtina 

sukurti sisteminio ES prioritetų, deklaruojamų politiniuose dokumentuose, integravimo į 

nacionalinius teisėsaugos institucijų veiklos dokumentus mechanizmo apibrėžtį. Šios 

procedūros iniciatorė galėtų būti VRM. Paties mechanizmo veikimą nacionaliniame 

lygmenyje sudarytų penki pagrindiniai lygiai, kurie veiktų kaip uždaras ciklas pradedant nuo 

prioritetų identifikavimo nacionaliniame lygmenyje, perleidžiant identifikuotuosius prioritetus 

per suminį visoms valstybėms teiktų ES prioritetų lygmenį ir išfiltravus aktualius, 

integruojant juos į nacionalinį lygmenį ir įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka.  

Siūlytina susisteminti ir parengti tikslinį vieningą savarankišką dokumentą, kuriame 

nuosekliai ir išsamiai būtų atspindėti visi nacionaliniai prioritetai vidaus saugumo srityje 

(pavyzdžiui, policijos srityje). Toks prioritetų koncepto policijos srityje kūrimas leistų 

įgyvendinti nacionaliniame lygmenyje identifikuotus ES prioritetus suprantamiau, taikant 

kompleksines priemones, išvengiant institucijų funkcijų dubliavimosi, taip pat ir kitų galimų 

klaidų. Be to, šio proceso aiškaus mechanizmo nustatymas leistų tinkamai įgyvendinti viešojo 

saugumo priemones visuose lygmenyse, ne tik strateginiame, bet ir lokaliajame lygmenyje – 

pilnai užtikrinti bendruomenės saugumo poreikius. Todėl manytina, jog kol nėra aiškaus 

apibrėžto veikimo mechanizmo, bendruomenės saugumo poreikiai ne visada įgyvendinami 

tikslingai ir pamatuotai. 
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PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS OF INTEGRATION OF THE 
PRIORITIES OF THE INTERNAL SECURITY OF THE EUROPEAN UNION INTO 

THE LITHUANIAN NATIONAL LEVEL 

Žaneta Navickienė* 
Mykolas Romeris university 

S u m m a r y  

The article analyses the problems and proposed solutions of integration of the priorities of the 
internal security of the European Union (hereinafter referred to EU) into the national level. The aim of 
the research is to determine how the systematic mechanism on integration of EU priorities in the 
documents of the Lithuanian national law enforcement authorities works. It is argued that in the 
absence of such mechanism, the preconditions are created for spontaneous and unreasonable activities 
by shaping the internal security policy. Due to this reason the gaps of this process appears, i. e. a 
special EU priority which is actual to the state is not implied in the national documents and the priority 
is not implemented both in the sense of the content and the form. The article consists of two parts. The 
first part actualizes the issues of integration of the EU security priorities in the national level and 
analyses the current situation in Lithuania. The second part proposes possible integration forms of 
these priorities in the light of interviews conducted with experts and analysis of specific priorities in 
the area of internal security. 

The research revealed that the legal background of EU legal acts which must be implemented 
and the legal acts which must be applied directly is regulated in Lithuania. It is envisaged that within 
their jurisdiction the state institutions and agencies are responsible for EU law (acquis communitaire) 
transfer into the national law and its implementation. The coordination of this process is clearly 
established. It is determined that both in the Ministry of Interior and the Police Department, in the 
context of political documents which declares EU priorities, systematic mechanism of EU priorities’ 
integration into the documents of the national law enforcement agencies must be improved. It is 
necessary to create the definition of the systematic mechanism of EU priorities’ which are declared 
into the political documents integration into the documents of the national law enforcement agencies. 
Operation of the mechanism in the national level would consist of five basic levels which would act as 
a close circle starting with the identification of priorities at the national level, transferring the 
identified priorities through the general level of EU priorities applied to all states and filtering the 
relevant ones by integrating them into the national level and implementing according to the laws. On 
the basis of the study conducted, it must be stated that it is necessary to structure and prepare the 
unified target autonomous document which would reflect all the national priorities in the area of the 
internal security in a coherent and comprehensive manner. 
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