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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) šešėlinė Vyriausybė, su nerimu stebėdama Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) bandymus vienašališkai keisti
valstybės atstovavimą Europos Vadovų Taryboje, kai pasaulinės pandemijos metu valstybės ateičiai
yra ypač svarbus visų valstybės valdžių susitelkimas, pažymi, kad:

– Lietuvos Konstitucija nenumato, kad Seimas ar Vyriausybė savo priimtais teisės
aktais galėtų kokiu nors būdu apriboti ar suvaržyti Respublikos Prezidento
konstitucinius įgaliojimus spręsti pagrindinius Lietuvos užsienio politikos klausimus,
taigi, ir formuoti užsienio politiką (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnis);
– Lietuvos Respublikos Konstitucinis Aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės
Europos Sąjungoje (Konstitucinis Aktas), kuris yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos
sudėtinė dalis, nustato tik Vyriausybės atskaitingumą nacionaliniams parlamentams ir
tik tuomet, kai Vyriausybės atstovai dalyvauja ES teisėkūroje. Tuomet „Seimo
Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas Seimo statuto nustatyta tvarka
Vyriausybei gali pateikti Seimo nuomonę dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos
teisės aktus“. Taip Konstituciniame Akte nustatant, kokį teisinį santykį turi
sureguliuoti Seimo statutas, nei Užsienio reikalų komitetui, nei Europos reikalų
komitetui nesuteikiami įgaliojimai veikti Prezidento, vykstančio į Europos Vadovų
Tarybą, atžvilgiu.
– Seimo statuto 27(1) skirsnis apibrėžia taisykles ES reikalų svarstymui, tačiau,
sekdamas Konstitucinio akto 3 straipsniu, šias taisykles apibrėžia tik Vyriausybės, o ne
Prezidento atžvilgiu. Ir tik Statuto 18013 straipsnio 2 dalyje minimas Prezidentas, kaip
galintis pats ar per atstovus pateikti komitetui savo nuomonę 1802 straipsnio 3 dalyje
nurodytais klausimais. Tačiau ir ši norma nesuteikia Seimo komitetams teisės spręsti
dėl Prezidento vykimo ar nevykimo į Europos Vadovų Tarybą ar teikti atitinkamas
rekomendacijas, susijusias su jo vykimu, kaip kad buvo padaryta 2021 m. kovo 24 d.
Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų bendrame posėdyje, Seimo komitetams
akivaizdžiai peržengiant savo konstitucinių įgaliojimų ribas.

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, TS-LKD siekis riboti Lietuvos Respublikos Prezidentui
Konstitucijoje suteiktas teises spręsti pagrindinius užsienio politikos klausimus ir varžyti valstybės
vadovo teises vykti į Europos Vadovų Tarybą yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos
Konstitucija bei, akivaizdu, kyla tik iš asmeninių TS-LKD ambicijų ir siekio, nušalinus valstybės
vadovą nuo svarbiausių užsienio politikos sričių, sutelkti valdžią vienos partijos rankose, taip



paminant demokratijos principus ir pragmatiškai siekiant geriau pasirengti artėjantiems Prezidento
rinkimams. Toks bandymas sutelkti visą politinę galią vienose rankose, uzurpuojant Prezidento
teises, pažeidžia politinį stabilumą, kelia grėsmę demokratijai ir žmonių gerovei.

Todėl LVŽS šešėlinė Vyriausybė ragina TS-LKD bei Ingridos Šimonytės Vyriausybę nutraukti
prieš Prezidento atstovavimą Valstybei Europos Vadovų Taryboje nukreiptus veiksmus ir, užuot
kursčius galios žaidimus ir planavus ateities rinkimus, kviečia susitelkti į esminius šiuo metu mūsų
valstybei klausimus – COVID-19 pandemijos valdymą bei vakcinacijos spartinimą mūsų šalyje.
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