
12 Afrikos, Karibq juros, Ramiojo vandenyno valstybiq ir ES santykiai 
tapti} atsakinga, patikima ir lygiateise Va-
kari} valstybiij partnere. 1952 m. jis atme-
te SSRS pasiulym̂  suvienyti Vokietiĵ  bei 
paversti neutralia valstybe ir atidave pir-
menyb? glaudiems gynybos ir saugumo ry-
siams su JAV. Palaike visus Europos vals-
tybî  zingsnius glaudesnes integracijos link, 
atvedusius j Europos ekonomines bendri-
jos jsteigim̂ . Po 1958 m. uzmezge artimus 
santykius su Prancuzijos prezidentu Char-
les'iu de Gaulle'iu. 1963 m. dvisale siij 
valstybii} draugystes sutartis padejo pagrin-
dus Pranciizijos ir Vokietijos bendradarbia-
vimui, ilgam nulemusiam Europos Bendri-
ji} pletr̂  ir veiklq. 

Taip pat zr. PRANCUZUOS IR VOKIE
TIJOS BENDRADARBIAVIMAS. 

Rimantas Grikienis 

AFRIKOS, KARIBIJ JUROS, RAMIOJO 
VANDENYNO VALSTYBIIJ IR ES SANTYKMI 
zr. AKR VALSTYBES. 

AGENTUROS (angl. agencies, pranc. les 
agences, vok. die Agenturen) - Europos S -̂
jungos jsteigtos ir pagal Europos teis§ vei-
kiancios specializuotos viesosios jstaigos. 
Agenturos steigiamos tarn tikriems kon-
kretiems techninio ar mokslinio pobudzio 
uzdaviniams vykdyti. ES institucijos yra nu-
matytos Europos Bendrijij steigimo ir Eu
ropos Ŝ ungos sutartyse, o agenturai 
jsteigti pakanka antrines teises akto (reg-
lamento, sprendimo ar bendro veiksmo). 
Siuo metu yra jsteigta jau daugiau kaip 30 
jvairiij agenturq. Trys is ji| atlieka su ES 
bendra uzsienio ir saugumo poiitika 
(BUSP) susijusias uzduotis (ES antrojo 
ramscio sritis), dar trys padeda koordinuo-
ti policijos ir teismij bendradarbiavim̂  

baudziamosiose bylose (ES treciojo rams
cio sritis). Visos kitos agenturos vykdo uz
duotis, priskirtas ES pirmajam ramsciui, 
Bendrijos veikimo sriciai. Tarp jij yra ir va-
dinamosios vykdomosios jstaigos, papras-
tai steigiamos tarn tikram nustatytam lai-
kotarpiui, kurioms pavedamos vienos ar 
kelii} Bendrijos programij valdymo uzduo-
tys. 

Toliau glaustai pateikiami visij agentu-
ri{ aprasymai (skliausteliuose nurodyta ofi-
ciali pavadinimo santrumpa, jsteigimo da
ta ir buveine): 
• Europos profesinio mokymo pletros cen-

tras {Cedefop, 1975, Salonikai, Graiki-
ja). Jo tikslas - skatinti profesinj ir nuo-
latinj mokym̂  Bendrijoje; 

• Europos gyvenimo ir darbo sqlygq geri-
nimo fondas (EUROFOUND, 1975, 
Dublinas). Skleisdamas vidutines ir il-
galaikes trukmes darbo ŝ lygij gerini-
mo idejas, siekia gerinti socialinj dia
logs Europoje; 

• Europos aplinkos agentura (EEA, 1990, 
Kopenhaga). Renka ir platina objekty-
vî , patikimij ir palyginam̂  informaci-
j^ apie Europos aplinkos bukl?; 

• Europos mokymo fondas (ETF, 1990, 
Turinas, Italija). Pagrindinis jo tikslas -
remti profesinio mokymo sistemas ES 
salyse partnerese, ypac Pietryciij ir Ry-
ti} Europos bei Vidurzemio juros regio-
no valstybese, teikti technin̂  paramij 
TEMPUS, PHARE, MEDA ir TACIS 
programoms; 

• Europos vaisti^ agentUra {EMEA, 1993, 
Londonas). Svarbiausia jstaiga, verti-
nanti naujus medicinos ir veterinarijos 
produktus ir J14 veikim̂  ES teritorijo-
je. Jos isvadomis Komisija remiasi is-
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duodama leidim^ prekiauti medika-
mentais; 
Europos narkotikq ir narkomanijos ste-
bejimo centras (EMCDDA, 1993, Lisa-
bona). Renka ir platina objektyviq, 
patikim̂  ir palyginamq informaciĵ  
apie narkotikus ir del ji| kylancias 
problemas; 
Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekiq 
zenklams ir pramoniniam dizainui) 
{OHM, 1994, Alikante, Ispanija). Viso
je ES teritorijoje registruoja Bendrijos 
prekiq zenklus ir pramoninj dizain̂ ; 
Bendrijos augali^ veislii{ tarnyba {CPVO, 
1994, Anze, Pranciizija). Bendrijoje re
gistruoja ir saugo naujij veisliij pramo-
nines nuosavybes teises; 
Europos darbuotojn saugos ir sveikatos 
agentura (EU-OSHA, 1994, Bilbao, Is
panija). Renka ir platina informaciĵ  
apie socialinj politiktj ES valstybese; 
Europos Sqjungos [staigq vertimo cen
tras {CdT, 1994, Liuksemburgas). Tei-
kia vertimo paslaugas ES agenturoms, 
taip pat ir kitoms organizacijoms bei 
institucijoms; 
Europos rekonstmkcijos agentura {EAR, 
1999, Salonikai, Graikija). {steigta vie-
toje specialaus Komisijos padalinio, 
kuris rupinosi Kosovo atkurimu ten pa-
sibaigus karo veiksmams. Rengia atku-
rimo ir pabegeliij grjzimo programas, 
skirtas Kosovui bei kitoms buvusiosios 
Jugoslavijos dalims; 
Europos aviacijos saugos agentura 
{EASA, 2002, Kelnas, Vokietija). Jai 
tenka svarbus vaidmuo jgyvendinant 
ES strategiĵ , kuria siekiama palaiky-
ti vienodai auksti| civilines aviacijos 
saugos lygi visoje ES ir jj kelti. Teikia 
specializuotus techninius duomenis 

Komisijai, padeda rengti jvairiij sricii} 
aviacijos saugos taisykles ir sudaryti 
tarptautinius susitarimus. Be to, jai pa-
tiketos ir tarn tikros vykdomosios funk-
cijos; 

• Europos jUrq saugumo agentUra {EMSA, 
2002, Lisabona). Padeda Komisijai ir 
valstybems narems uztikrinti jiin} sau-
gumq ir mazinti laivi; keliam̂  tarŝ , pri-
ziiiri, kad ES teises aktai biiti| tinkamai 
taikomi, remia valstybiij nariij bendra-
darbiavimij; 

• Europos maisto saugos tarnyba {EFSA, 
2002, Parma, Italija). Teikia nepri-
klausomas mokslines konsultacijas vi-
sais maisto saugos klausimais, jskai-
tant gyvuni} sveikat̂  ir gerov̂ , auga-
lij apsauĝ . Su ja taip pat derinami 
mityb̂  reglamentuojantys Bendrijos 
teises aktai; 

• Europos gelezinkelio agentUra {ERA, 
2004, Valansjenas ir Lilis, Pranciizija). 
Jos uzduotis - gerinti ES gelezinkeliij 
sauĝ  ir ŝ veikq; 

• Europos ligq prevencijos ir kontroles 
centras {ECDC, 2004, Stokholmas). Pa
deda tobulinti apsaugos nuo infekciniij 
ligi} priemones, taip pat, bendradar-
biaudamas su valstybiij nariij sveikatos 
prieziQros jstaigomis, siekia visoje ES 
stiprinti ir pletoti ligi} prieziiiros ir is-
ankstinio perspejimo sistemas; 

• Europos operatyvaus bendradarbiavimo 
prie ES valstybiq narii{ isores sienq val
dymo agentura {FRONTEX, 2004, Var-
suva). Koordinuoja valstybiij nariij 
operatyvij bendradarbiavim£| isores 
sienij valdymo srityje, padeda joms 
mokyti sienij apsaugos pareigunus, 
teikia reikiamij technin̂  ir mokslin§ 
pagalbij; 



Agenturos 
Europos tinkli{ ir informacijos apsaugos 
agentura (ENISA, 2004, Heraklionas, 
Graikija). Padeda valstybems narems, 
ES institucijoms ir verslo bendruome-
nei tinklij ir informacijos saugumo sri
tyje vykdyti prevencin? veiklc(, spr?sti 
problemas ir j jas reaguoti; 
Europos pasaulines navigacijos palydo-
vii sistemos prieziiiros institucija (EGSA, 
2004, Briuselis). Jos uzduotis - admi-
nistruoti viesuosius interesus, susijusius 
su Europos pasaulines navigacijos paly-
dovi{ sistemos (GNSS) programomis, ir 
vykdyti tij program̂  prieziur̂ ; 
Bendrijos zuvininkystes kontroles agen
tura (CFCA, 2005, Vigas, Ispanija, lai-
kinai veikia Briuselyje). Uztikrina vie-
nod̂  ir veiksminĝ  bendros zuvininkys
tes politikos taisykliq laikymosi kontro-
1? visoje ES ir koordinuoja taisyklixj 
igyvendinimo veiklq; 
Europos cheminiif medziagq agentUra 
{ECHA, 2007, Helsinkis). Siekia viso
je ES uztikrinti nuoseklif cheminiq me-
dziagij valdymq, teikia technines bei 
mokslines konsultacijas, rekomendaci-
jas ir informaciĵ  apie chemines me-
dziagas; 
Europos pagrindiniq teisiif agentura 
(ERA, 2007, Viena). Agenturos tiks
las - teikti pagalb̂  Bendrijos ir valsty-
bii} nariij institucijoms bei valdzios 
jstaigoms, dalytis su pagrindinemis tei-
semis susijusia patirtimi jgyvendinant 
Bendrijos teis?. Sukurta buvusio Euro
pos rasizmo ir ksenofohijos kontroles 
centra (EUMC), jsteigto 1997 m., pa-
grindu. Centras rinko ir platino objek-
tyvî , patikim̂  ir palyginamij informa-
cij<} apie rasizmo bei ksenofobijos ap-
raiskas ir jij padarinius Europoje. 

Vykdomosios jstaigos: 
• Konkurencingumo ir inovacijq vykdomo-

ji istaiga (EACI, 2005, Briuselis). Ad-
ministruoja pagal programcj „Pazangi 
energetika Europai" finansuojamus 
projektus ir renginius, skleidzia su-
kauptas praktines zinias ir geriausios 
patirties pavyzdzius. Nuo 2008 m. taip 
pat administruos su ekologinemis nau-
jovemis susijusias iniciatyvas ir progra-
mij „Marco Polo". Numatyta, kad jstai
ga veiks iki 2015 m. Anksciau buvo va-
dinama Pazangios energetikos vykdomq-
ja jstaiga (lEEA); 

• Visuomenes sveikatos programos vykdo-
moji jstaiga (PHEA, 2005, Liuksembur
gas). Atsakinga uz Komisijos daugia-
metes Visuomenes sveikatos progra
mos jgyvendinim̂ , veiks iki 2011 m.; 

• Svietimo, garso ir vaizdo bei kulturos 
vykdomoji jstaiga {EACEA, 2006, Briu
selis). Jos uzduotis - jgyvendinti dau
giau kaip 15 Bendrijos finansuojamij 
programij dalis ir priemones, susijusias 
su svietimu ir mokymu, aktyvia pilieti-
ne veikia, jaunimu, garsu ir vaizdu bei 
kultura. 

BUSP agenturos: 
• Europos gynybos agentura {EDA, 2004, 

Briuselis). Tobulina ES gynybos paje-
gumus, ypac kriziij valdymo srityje, 
skatina ES bendradarbiavimq ginkluo-
tes srityje, siekia stiprinti ES gynybos 
pramoninj bei technologinj pagrindij ir 
sukurti konkurencingcj Europos gyny
bos jrangos rinkq. 

• Europos Sqjungos palydovi{ centras 
(EUSC, 2002, Torechonas, Ispanija). 
Analizuoja ir teikia informaciĵ , gaut̂  
is kosmines erdves stebint Zem§ uzfik-

AKR valstybes 15 
savus vaizdus, padeda ES priimti 
sprendimus BUSP srityje. 

. Europos Sqjungos saugumo studijq ins-
titutas (ISS, 2002, Paryzius). Instituto 
tikslas - remti strategines diskusijas 
bendro Europos saugumo klausimais, 
uztikrinti kuo geresn? Europos spren
dimus priimanciij asmenij ir neoficia-
liij specialistij sfjveik̂ . 

Policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
baudziamosiose bylose agenturos: 
• Europos policijos biuras, arba Europo-

las {EUROPOE, 1992, Haga). Padeda 
ES valstybems narems glaudziau ir 
veiksmingiau bendradarbiauti kovojant 
su tarptautiniu organizuotu nusikalsta-
mumu ir vykdyti jo prevencijq. 

• Europos policijos koledzas {CEPOL, 
2000, Bramshilas, Jungtine Karalyste). 
Padeda rengti vyresniuosius policijos 
pareigunus, stiprina valstybiq nariij 
institucijij ir organizacijij bendradar
biavimo, taip pat siekia nustatyti ben-
drt) ES poziurj j tarptautines proble
mas, kylancias valstybems narems ko
vojant su nusikalstamumu, vykdant nu-
sikaltimij prevencijij, palaikant vieŝ -
jij tvarkq ir uztikrinant visuomenes 
saugum̂ . 

• Europos teisinio bendradarbiavimo ins
titucija, arba Eurojustas {EUROJUST, 
2002, Haga). Siekia valstybiij nariij 
kompetentingij institucijij veiklq kovo
jant su sunkiais tarptautinio masto ir 
organizuotais nusikaltimais daryti 
veiksmingesn?, skatina ir tobulina iki-
teisminio tyrimo ir baudziamojo perse-
kiojimo koordinavimij, valstybems na
rems teikia teisin? pagalb̂ . Glaudziai 
bendradarbiauja su Europolu. 

Nors savo dydziu ir tikslais labai ski-
riasi, agenturij struktura ir veiklos meto-
dai turi bendrybiij. Agenturai paprastai va-
dovauja administracine valdyba, kuri nu-
stato jos veiklos kryptis, sudaro veiklos 
program̂ , apibrezia turimus isteklius ir 
politikos prioritetus. Valdybai visuomet 
priklauso valstybiij nariij administracijos ir 
Komisijos atstovai. Valdyba skiria vykdo-
m ĵ direktoriij, kuris tiesiogiai atsako uz 
agenturos veikl̂  ir deram̂  jos programij 
jgyvendinimcj. Be to, valdybai paprastai pa
deda keletas is jvairiij ekspertij sudarytij 
komitetij. Dauguma agentiirij finansuoja-
mos is ES biudzeto, taciau kai kurios issi-
laiko pacios, imdamos uzmokestj is klien-
tij (pvz., Bendrijos augalij veislî  tarnyba 
ar ES jstaigij vertimo centras). 

2008 m. nauja Bendrijos agentura pra-
deda darbq ir Lietuvoje. 2006 m. gruodzio 
1 d. ES uzimtumo ir socialiniij reikalij mi-
nistrij tarybos posedyje nuspr̂ sta, kad Eu
ropos lyciij lygybes institutas kitfjmet jsi-
kurs Vilniuje. {steigti sj institute preten-
davo Lietuva, Slovakija ir Slovenija. Lie-
tuva po Lenkijos yra antroji ES naujoke, 
kurioje jsikuria Bendrijos institucija. Ins
titutas kaups duomenis apie moterij ir vy-
rij lygyb? visoje Bendrijoje. Jame turetij 
dirbti apie 30 darbuotojij. Komisija siam 
projektui iki 2013 m. yra numaciusi skirti 
52 min. eurij. 

Taip pat zr. EuROPOLAS. 
Rimantas Grikienis 

AKR VALSTYBES - Afrikos, Karibij ju
ros ir Ramiojo vandenyno salys, sudariusios 
asociacijos sutartj su Europos Sijjunga. Uz-
megzti tokius asociacijos rysius, kurie pa-
detij AKR valstybese pagamintas prekes 
lengviau jvezti j Europos rinkfj, ir nustatyti 


