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Gerb. Pirmininke, 
 
Šiandien įsigaliojanti Lisabonos sutartis – reikšmingas žingsnis didinant nacionalinių 
parlamentų vaidmenį Europos Sąjungos veikloje. Pirmą kartą naujojoje Sutartyje aiškiai 
pasakyta, kad „nacionaliniai parlamentai aktyviai prisideda užtikrinant gerą Sąjungos 
veikimą“, ir pripažįstamas esminis nacionalinių parlamentų vaidmuo ES demokratinėje 
struktūroje. Sutartyje ši nuostata įtvirtinta nustatant konkrečius nacionalinių parlamentų 
vaidmens didinimo žingsnius. 
 
Esame įsitikinę, kad 40 nacionalinių parlamentų rūmų savo darbu prisidės prie 
demokratiškesnės ir skaidresnės Europos Sąjungos kūrimo. Kaip žinote, Komisija 
visuomet aktyviai pasisakė už tai, kad nacionaliniams parlamentams būtų skirtas didesnis 
vaidmuo. Nuo kadencijos pradžios 2004 m. su savo kolegomis surengėme per 
500 susitikimų su nacionaliniais parlamentais ir jų atstovais. 2006 m. sukūrėme politinio 
dialogo mechanizmą, kad turėtume išskirtinį Komisijos ir nacionalinių parlamentų 
komunikacijos kanalą. Džiaugiamės, kad nacionaliniai parlamentai šį mechanizmą 
entuziastingai palaiko. 
 
Dabar Komisija diegia priemones, kurių reikia pagrindinėms naujosios Sutarties 
nuostatoms – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 70, 85, 88 ir 352 straipsniams, taip 
pat 1 ir 2 protokolų dalims, už kurias Komisija konkrečiai atsakinga, – įgyvendinti. Itin 
svarbi priemonė – naujasis mechanizmas, kuriuo nacionaliniams parlamentams 
suteikiamas ypatingas vaidmuo – tikrinti, kaip taikomas subsidiarumo principas. 
 
Visų pirma norėtume pabrėžti, kad Komisijai šis mechanizmas – vienas iš būdų siekti 
visapusiškesnių politinių santykių su nacionaliniais parlamentais, todėl jį reikia taikyti 
kartu su politiniu dialogu, kuris, be abejonės, bus toliau palaikomas. Tai puiki galimybė 
pagerinti politikos formavimo procesą ir veiksmingai taikyti šį pagrindinį Sutarties 
principą. 
 
Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad šis mechanizmas veiktų skaidriai ir veiksmingai. 
Esame dėkingi nacionaliniams parlamentams už indėlį palaikant ryšius COSAC ir kituose 
forumuose – tai buvo esminis mūsų svarstymų aspektas. Svarstėme, kaip geriausiai 
pasiekti šį tikslą, todėl priede pateiktame dokumente nurodėme tvarką, kurios laikantis 
sistema galėtų pradėti veikti, kai tik bus priimti pirmieji pasiūlymai, kuriems taikytinas 
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šis mechanizmas. Žinoma, ateityje šią tvarką gali tekti patikslinti atsižvelgiant į praktinę 
patirtį, kurios visi įgysime per artimiausius mėnesius. 
 
Esame įsitikinę, kad Sutartis atvers galimybių nacionaliniams parlamentams dar aktyviau 
ir konstruktyviau dalyvauti formuojant europinę politiką, todėl norime sustiprinti mūsų 
ryšius, aktyviau bendrauti ir plėtoti politinę partnerystę su nacionaliniais parlamentais. 
 
 
Pagarbiai 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Priedas 
 
 
 

LISABONOS SUTARIES 2 PROTOKOLE NUMATYTO SUBSIDIARUMO KONTROLĖS 
MECHANIZMO TAIKYMO PRAKTINĖ TVARKA 

 
 
Siekiant, kad mechanizmas veiktų sklandžiai, su kiekvienais nacionalinių 
parlamentų rūmais reikia išsiaiškinti tam tikrus praktinius klausimus. 

• Pirma, prašytume patvirtinti, kokia (-iomis) kalba (-omis) Jūsų parlamentas 
pageidautų gauti Komisijos dokumentus, taip pat nurodyti elektroninio pašto 
adresą (geriau specialiosios pašto dėžutės), kuriuo juos norėtumėte gauti. 

• Antra, būtume dėkingi, jei praneštumėte, kaip Komisija galėtų įsitikinti, kad jos 
gaunamos pagrįstos nuomonės atitinka oficialią Jūsų parlamento nuomonę. 

 
 

Dokumentų perdavimas 
 
Visus savo konsultacijų dokumentus ir įstatymo galią turinčių aktų projektus 
Komisija nacionaliniams parlamentams siųs elektroniniu būdu tuo pat metu kaip ir 
Europos Parlamentui ir (arba) Tarybai. Perduodamų dokumentų kopijos bus 
siunčiamos IPEX. Paskui pagal galimybes bus siunčiamos skirtingos dokumentų 
kalbų versijos, jei jų bus paprašę skirtingi nacionalinių parlamentų rūmai. 
 
Įstatymo galią turinčių aktų projektai, kuriems taikytinas subsidiarumo kontrolės 
mechanizmas, t. y. visi įstatymo galią turinčių aktų projektai, susiję su kompetencijos 
pasidalijimu, bus siunčiami kartu su lydraščiu (lettre de saisine), kuriame bus aiškiai 
išdėstyta 2 protokole minima procedūra ir nurodytas atitinkamas galutinis terminas. 
 
Kiekvienos savaitės pabaigoje Komisija atsiųs per praėjusią savaitę kiekvienam 
nacionaliniam parlamentui išsiųstų dokumentų sąrašą. Komisija šių apibendrinamųjų 
sąrašų kopijas informacijos tikslais nusiųs Europos Parlamentui, Tarybai ir IPEX. 
Jeigu nacionalinis parlamentas matys, kad negavo visų šiame sąraše nurodytų 
dokumentų, jis turės nedelsdamas tai pranešti Komisijai, o ši trūkstamus dokumentus 
išsiųs dar kartą. Jeigu per 3 darbo dienas į Komisiją nesikreips nė vienas nacionalinis 
parlamentas, bus laikoma, kad savaitiniame sąraše nurodyti dokumentai buvo gauti 
laiku. Šis savaitinis dokumentų sąrašas turėtų pakeisti atskirus kiekvieno Komisijos 
išsiųsto dokumento gavimo patvirtinimus. 
 
 
 
 
 
 
Galutiniai terminai 
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Aštuonių savaičių laikotarpis prasidės perdavus lydraštį (lettre de saisine), kuris bus 
siunčiamas tuo pat metu kaip ir paskutinė konkretaus dokumento kalbos versija. Tą 
pačią dieną apie šių lydraščių (lettres de saisine) perdavimą bus pranešta Europos 
Parlamentui, Tarybai ir IPEX. 

 
Jeigu nacionalinis parlamentas negalės laikytis 2 protokole minėto galutinio termino 
dėl to, kad laiku negavo dokumento, Komisija kiekvienu atveju atskirai nustatys naują 
terminą, atsižvelgdama į vėlavimą, ir apie tai praneš atitinkamam nacionaliniam 
parlamentui. Visi kiti nacionaliniai parlamentai turės laikytis pirminio galutinio 
termino. 
 
Siekdama atsižvelgti į nacionalinių parlamentų vasaros darbo pertrauką, Komisija 
mano, kad nustatant 2 protokole nurodytą terminą, rugpjūčio mėnuo neturėtų būti 
įskaičiuotas. Į lydraštį (lettre de saisine) bus nuolat įtraukiama atitinkama nuoroda. 
 
 
Nacionalinių parlamentų nuomonių galiojimas 
 
Subsidiarumo kontrolės mechanizmas bus taikomas kartu su politiniu dialogu, 
apimančiu visus nacionaliniams parlamentams perduodamų dokumentų aspektus, ne 
vien atitikties subsidiarumo principui klausimą, todėl Komisija ragina nacionalinius 
parlamentus teikiant nuomones kuo labiau atskirti subsidiarumo aspektus nuo pastabų 
dėl teisės akto pasiūlymo esmės ir kuo aiškiau įvertinti pasiūlymo atitiktį 
subsidiarumo principui. Žinoma, Komisija puikiai supranta, kad kiekvienas 
nacionalinis parlamentas pats nusistato darbo metodą ir pagrįstos nuomonės 
Komisijai siuntimo formą. 
 
 
Mažiausias reikiamas balsų skaičius 
 
Komisija visada pritarė politiniam nacionalinių parlamentų nuomonių aiškinimui, 
todėl apsvarstys visas pagrįstas neigiamas nuomones dėl to, kad įstatymo galią 
turinčio akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, atsižvelgdama į Sutartyje 
nurodytą mažiausią reikiamą balsų skaičių, net jeigu skirtingose pagrįstose 
nuomonėse bus pateikta skirtingų argumentų dėl subsidiarumo principo neatitikties 
arba bus nurodytos skirtingos pasiūlymo nuostatos. 
 
Komisija išnagrinės visas per aštuonias savaites atsiųstas neigiamas nuomones ir 
patikrins, ar surinktas mažiausias reikiamas balsų skaičius. Praėjus terminui Komisija 
pateiks dokumentų, dėl kurių surinktas mažiausias reikiamas balsų skaičius, politinį 
vertinimą ir patvirtins, kad pradeda veikti subsidiarumo kontrolės mechanizmas. Tai 
bus atitinkamai pranešta nacionaliniams parlamentams, Europos Parlamentui, Tarybai 
ir IPEX. 
 
Jeigu per aštuonias savaites mažiausias reikiamas balsų skaičius nebus surinktas arba 
jeigu nuomonės bus atsiųstos praėjus terminui, Komisija atitinkamiems 
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nacionaliniams parlamentams savo atsakymą pateiks naudodamasi politinio dialogo 
priemonėmis. 
 
Praėjus aštuonių savaičių terminui nacionalinių parlamentų nuomonės dėl pasiūlymų, 
kuriems taikytinas subsidiarumo kontrolės mechanizmas, bus paskelbtos Komisijos 
interneto svetainėje. 
 
 
Pasiūlymų persvarstymas 
 
Ir geltonosios, ir oranžinės kortelės procedūros atveju Kolegija nuspręs, ar konkretų 
įstatymo galią turinčio akto projektą palikti, iš dalies pakeisti ar atšaukti, ir savo 
sprendimo priežastis išdėstys Komisijos komunikate, kuris paskui bus siunčiamas 
visiems nacionaliniams parlamentams, teisės aktų leidėjui ir IPEX. Oranžinės kortelės 
procedūros atveju prie komunikato bus pridėtos ir nacionalinių parlamentų nuomonės 
dėl konkrečių dokumentų. 

 
 
Pereinamasis laikotarpis 
 
Reikėtų pabrėžti, kad dar nepriimtiems, taip pat pakeistiems pasiūlymams 2 protokole 
numatytas mechanizmas nebūtų taikomas. 
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