NATO PARLAMENTINĖ ASAMBLĖJA
NATO Parlamentinė Asamblėja (NATO PA) yra tarpparlamentinė organizacija, vienijanti 28
NATO valstybių parlamentarus, asocijuotus Asamblėjos narius bei kitus partnerius. NATO PA –
tai forumas, kuriame NATO valstybių parlamentarai kartu su kolegomis iš kitų valstybių ir
tarptautinių institucijų aptaria svarbiausius politikos, saugumo ir gynybos klausimus.
Asamblėjos įkūrimo data laikoma 1955 m. liepos 18 d., kai keturiolikos Šiaurės Atlanto Aljanso
valstybių parlamentarai susirinko Paryžiuje į NATO šalių parlamentų narių konferenciją.
Asamblėjos įkūrimu įstatymų leidėjai siekė pabrėžti ir praktiškai įgyvendinti Vašingtono
sutarties nuostatas, kad NATO yra politinis, transatlantinis, demokratijas vienijantis Aljansas.
Organizacijos pavadinimas laikui bėgant keitėsi, nuo 1999 m. birželio 1 d. oficialus jos
pavadinimas yra NATO Parlamentinė Asamblėja.
NATO PA buvo įkurta kaip nepriklausoma institucija ir veikia savarankiškai. Tačiau Asamblėja
yra pagrindinė grandis, jungianti NATO ir NATO valstybių parlamentus. Su Šiaurės Atlanto
Aljanso politinėmis ir karinėmis struktūromis Asamblėja plėtoja aktyvų ir glaudų
bendradarbiavimą: NATO Generalinis sekretorius dalyvauja Asamblėjos sesijose ir kituose
svarbiuose renginiuose, kasmet vyksta susitikimas su Šiaurės Atlanto Taryba, Asamblėja teikia
Aljansui savo priimtas rezoliucijas, deklaracijas ar rekomendacijas.
Besikeičiant saugumo aplinkai pasaulyje ir vykstant NATO transformacijai, NATO PA vaidmuo
ypač sustiprėjo. Išaugo parlamentarų svarba siekiant bendro sutarimo Aljansui aktualiais
klausimais, priimant atsakingus sprendimus dėl karių siuntimo į tarptautines misijas, vykdant
būtinas šalių gynybinių sistemų reformas, formuojant visuomenės nuomonę ir kt.
Nuo 1990 m. į Asamblėjos veiklą asocijuoto nario teisėmis įsitraukė daugelis Vidurio ir Rytų
Europos valstybių. Lietuvai asocijuoto Asamblėjos nario statusas buvo suteiktas 1991 m.
metinėje Asamblėjos sesijoje Madride. Tikrąja NATO Parlamentinės Asamblėjos nare Lietuva
tapo 2004 m., mūsų valstybei prisijungus prie NATO.
Asamblėjos nariais gali būti tik nacionalinių parlamentų atstovai. Vyriausybės nariai negali būti
deleguoti į Asamblėją.
NATO PA du kartus per metus renkasi į sesijas – pavasario ir metinę rudens. Sesijos kasmet
vyksta skirtingose šalyse. Asamblėjoje dirba penki komitetai:






Politikos komitetas;
Gynybos ir saugumo komitetas;
Ekonomikos ir saugumo komitetas;
Civilinio saugumo komitetas;
Mokslo ir technologijų komitetas.

Asamblėjai vadovauja Nuolatinis komitetas, kurį sudaro NATO PA tikrųjų narių delegacijų
vadovai. Nuolatinio komiteto nariai ex officio yra ir Asamblėjos prezidentas, jo pavaduotojai,

iždininkas ir Asamblėjos komitetų pirmininkai, tačiau balsuoti jie gali tik tuomet, jeigu jie
atstovauja savo nacionalinėms delegacijoms arba yra jų įgalioti balsuoti šioms nedalyvaujant.
Asamblėjos biuras – prezidentas, jo pavaduotojai ir iždininkas yra renkami kiekvienais metais
rudens sesijose. Prezidentas atstovauja Asamblėjai ir sprendžia pagrindinius klausimus, kai
nevyksta Asamblėjos sesijos.
Oficialiosios Asamblėjos kalbos yra anglų ir prancūzų.
Tarptautinis NATO PA sekretoriatas įsikūręs Briuselyje. Sekretoriatui vadovauja Generalinis
sekretorius, kurį skiria ir atleidžia Nuolatinis komitetas.

