Lietuvos nacionalinis įgyvendinimo planas, įgyvendinant susitarimą dėl civilinių bendros saugumo ir gynybos politikos pajėgumų
Lietuva aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos (ES) civiliniame krizių valdyme, kuris yra svarbi ir neatsiejama bendros saugumo ir gynybos politikos
(BSGP) dalis ir atitinka ES globalios strategijos prioritetus ir tikslus.
Lietuvoje sėkmingai veikia asmenų delegavimo į civilines BSGP misijas sistema, priimti atitinkami teisės aktai. 2007 m. liepos 4 d. priimtas
Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas, o 2018 m.
gruodžio 20 d. jo pakeitimai.
Užsienio reikalų ministerija yra koordinuojanti institucija, kuri valdo valstybės biudžeto asignavimus, priima sprendimus dėl delegavimo prioritetų,
vykdo deleguojamų asmenų atranką į civilines misijas, koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Lietuva ir ateityje aktyviai dalyvaus civilinėje BSGP.
Įsipareigojimas/
veiklos sritis

Esama padėtis

ir Vykdomi tarpinstituciniai susitikimai,
susiję su susitarimo dėl civilinių BSGP
pajėgumų įgyvendinimu. Dalyvauja
Užsienio reikalų ministerija (URM),
Krašto apsaugos ministerija, Vidaus
reikalų ministerija (VRM), Lietuvos
Respublikos prokuratūra, Policijos
departamentas prie VRM, Valstybės
sienos apsaugos tarnyba prie VRM,
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM,
Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos.
C.
Nacionalinė URM interneto svetainėje skelbiama
bendra informacija apie civilinę BSGP.
komunikacija
A. Valdymas
koordinavimas

Trumpojo laikotarpio veikla (2019–2020)

Vidutinio laikotarpio veikla (2021–2023)

Tęsti Užsienio reikalų ministerijos
koordinuojamus tarpinstitucinius susitikimus,
susijusius su susitarimo dėl civilinių BSGP
pajėgumų įgyvendinimu.

Tęsti Užsienio reikalų ministerijos
koordinuojamus tarpinstitucinius susitikimus,
susijusius su susitarimo dėl civilinių BSGP
pajėgumų įgyvendinimu.
Deleguojančiosiose institucijose sukurti
žinybinius potencialiai deleguojamų į civilines
BSGP misijas ekspertų registrus.

2019 m. pabaigoje URM interneto svetainėje
sukurti reklaminį langelį, kuriame būtų
skelbiama detali informacija apie atranką į
civilines BSGP misijas, taip pat bendresnio

Rengti seminarus, dalytis su
deleguojančiosiomis institucijomis ir ekspertais.

pobūdžio informacija apie ES BSGP tikslus ir
uždavinius.
2020 m. planuojama surengti seminarą apie
ES civilinių pajėgumų stiprinimą ir
dalyvavimą BSGP civilinėse misijose.
Auditorija – deleguojančiosios institucijos,
akademiniai sluoksniai, nevyriausybinės
organizacijos, sprendimų priėmėjai, Europos
išorės veiksmų tarnybos atstovai.
D.
Teisinis Asmenų delegavimo į tarptautines ir ES
institucijas ar užsienio valstybių
reglamentavimas
institucijas įstatymas ir įstatymo
įgyvendinamieji teisės aktai,
reglamentuojantys delegavimo
prioritetus, atranką, delegavimo rezervą,
deleguojamų asmenų socialines
garantijas.

2019–2020 m. vykdyti tarpinstitucines
diskusijas dėl teisinio reglamentavimo
tobulinimo.

Rinkti ir kaupti informaciją apie galimą teisinio
reglamentavimo tobulinimo poreikį.

E.
Biudžeto Lietuvoje yra patvirtintas metinis
delegavimo biudžetas (1,075 mln. EUR
klausimai
2019 m.), iš kurio apie 1/5 skirta
delegavimui į ES BSGP civilines misijas.
Šiuo metu Lietuva finansuoja 6 ekspertų
delegavimą į BSGP misijas – 4 į EUAM
Ukraine, 2 į EUMM Georgia.

2019-2020 m. vykdyti tarpinstitucines
diskusijas dėl Lietuvos dalyvavimo civilinėse
misijose prioritetų, finansinių aspektų,
geografijos išplėtimo ir galimo Lietuvos
dalyvavimo civilinėse misijose padidinimo.

Siekti didinti į ES BSGP civilines misijas
deleguojamų Lietuvos ekspertų skaičių.

F.
Mokymo Policijos departamento prie VRM ir
Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
klausimai
pareigūnai dalyvauja Europos policijos
kolegijos (CEPOL) seminaruose,

2020 m. deleguojamų Lietuvos ekspertų
skaičių į ES BSGP civilines misijas padidinti
1 ekspertu.
2019–2020 m. surengti tarpinstitucinius
susitikimus, skirtus nacionalinei mokymo
bazei, egzistuojantiems mokymų moduliams

Tęsti peržiūrą ir mokymo bazės optimizavimą.
Sudaryti ES BSGP civilinių misijų Lietuvos
ekspertų, kurie galėtų mokyti deleguojamus į ES
BSGP civilines misijas ekspertus, sąrašą.

Europos saugumo ir gynybos koledžo
(ESDC) mokymuose.

susisteminti, taip pat mokymo kitose ES
valstybėse narėse galimybėms aptarti.

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
pareigūnai dalyvauja ES teisėsaugos
pajėgų (EUPST), ES policijos ekspertų
(EUPFT), EUPCST) mokymuose ir
Europos žandarmerijos pajėgų pratybose.

Išnaudoti ES BSGP civilinėse misijose
dalyvavusių ekspertų patirtį, ją perduodant
delegavimu besidomintiems ekspertams,
rengiant atitinkamus susitikimus.

Lietuvos prokuratūra dalyvauja CEPOL
seminaruose ir kituose mokymuose.
H. Lyčių aspekto Šiuo metu į ES BSGP civilines misijas
Lietuva deleguoja 5 vyrus ir 1 moterį.
integravimas

Siekti didinti į ES BSGP civilines misijas
deleguojamų moterų skaičių, taip pat ir
panaudojant Lietuvos veiksmų planą dėl
globalios darbotvarkės „Moterys, taika ir
saugumas“ įgyvendinimo (JT ST rezoliucija
Nr. 1325 (2000).

Didinti į ES BSGP civilines misijas deleguojamų
moterų skaičių.

