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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 
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Savarankiško darbo 
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5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama suteikti žinių apie ES išorinių santykių teisę, pagrindinį dėmesį skiriant ES kaip atskiro nuo valstybių narių 

tarptautinės teisės subjekto prigimties ir statuso, ES išorinių santykių teisinių ir institucinių pagrindų, o taip pat išorinių 

santykių palaikymo instrumentų nagrinėjimui. Studentai bus supažindinti su ES išorinės kompetencijos (galių) samprata 

ir tipais, darnos ir lojalaus bendradarbiavimo principais, o taip pat su ES ir tarptautinės teisės santykiu bei ES teisiniu 

statusu ir veiklos pagrindais svarbiose tarptautinėse organizacijose. Bus ugdomi studentų gebėjimai analizuoti ES 

sutarčių nuostatas ir ES Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su ES išoriniais santykiais, o taip pat ES tarptautinius 

susitarimus, antrinės teisės aktus ir kitus dokumentus.  

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

- supras pagrindinius ES išorinių santykių 

teisės bruožus bei šios teisės taikymo 

principus, ES tarptautinio teisinio 

subjektiškumo ypatumus; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas. 

Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 

- atpažins, supras ir gebės analizuoti bei 

taikyti praktikoje ES išorinių santykių 

teisės šaltinius, išmanys ES ir tarptautinės 

teisės santykį; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas. 

Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 

- išmanys ES išoriniuose santykiuose 

dalyvaujančių institucijų įgaliojimus, 

veiklos pagrindus, jų tarpusavio 

santykius bei ginčų sprendimo būdus; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas. 

Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 
- atpažins ir supras ES išorinę 

kompetenciją, gebės skirti jos rūšis bei 

teisines pasekmes ES ir valstybėms 

narėms, nustatyti ir pritaikyti ES išorinę 

kompetenciją praktinėse situacijose; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas. 

Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 

- supras ES tarptautinių susitarimų 

ypatumus, gebės skirti jų rūšis, išmanys 

jų rengimo ir sudarymo procedūrą, gebės 

juos analizuoti, aiškinti ir taikyti 

praktikoje; 

Paskaitos, 

seminarai, 

savarankiškas 

darbas. 

Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 

- išmanys ES tarptautinio atstovavimo ir 

dalyvavimo tarptautinėse institucijose 

Paskaitos, 

seminarai, 
Teorinių problemų, teisės aktų ir principų, 

praktinių atvejų (bylų) nagrinėjimas, individualus 
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teisinius pagrindus, o taip pat bendrosios 

prekybos politikos, bendrosios užsienio ir 

saugumo politikos, ES kaimynystės ir 

plėtros politikos teisinius-institucinius 

ypatumus. 

savarankiškas 

darbas. 

tiriamasis rašto darbas (medžiagos paieška, 

sisteminimas, analizė, pristatymas), egzaminas. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. ES kaip tarptautinio subjekto prigimtis: 

teisiniai-konstituciniai pagrindai ir ES 

tarptautinis teisinis subjektiškumas.  
3      3 4 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

2. ES išorinių santykių institucinė 

sąranga: pagrindiniai dalyviai ir jų 

tarpusavio santykiai.  
3  1    4 10 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

3. ES išorinės kompetencijos prigimtis ir 

tipologija, pagrindiniai ES išorinės 

kompetencijos taikymo principai ir 

teisinės pasekmės. 
4  1    5 12 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

4. ES išorinių santykių palaikymo 

teisiniai instrumentai: vidaus teisės aktai 

ir tarptautiniai susitarimai, ES 

tarptautinių susitarimų tipologija, 

susitarimų sudarymo procedūros, 

minkštosios teisės reikšmė. 

4  2    6 12 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

5. ES ir tarptautinės teisės santykis, 

tarptautinės teisės keliamos pasekmės ES 

teisės sistemoje. 
3  1    4 12 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

6. ES tarptautinis atstovavimas ir statusas 

tarptautinėse institucijose, įskaitant 

Pasaulio prekybos organizaciją ir JT.   
3  1    4 10 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

7.   Bendrosios prekybos politikos, 

bendrosios užsienio ir saugumo politikos, 

ES kaimynystės ir plėtros politikos 

teisiniai-instituciniai pagrindai ir 

ypatumai. 

4  2    6 12 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos analizė, 

teorinių žinių taikymas 

praktinių užduočių sprendime, 

individualaus rašto darbo 

rengimas. 

8. Individualus tyrimas pasirinkta tema.  

       29 

Doktrinos, teisės aktų bei 

teismų praktikos, kitų 

dokumentų ir institucijų 

veiklos analizė, žinių 

sisteminimas ir kritinis 

įvertinimas, individualių 

išvadų rengimas. 

Iš viso 24  8    32 101  

 



Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Uždavinių 

sprendimas  

20 Seminarų 

metu 

Seminarų metu studentai diskutuoja apie aktualias ES išorinių santykių 

teisės problemas ir sprendžia  praktines užduotis. Užduoties faktai 

studentams pristatomi prieš seminarą, suteikiant laiko paruošti užduočių 

sprendimus. 

Rašto darbas 30 Semestro gale 
Semestro pradžioje pateikiama užduotis paruošti trumpą 2000-3000 žodžių 

rašto darbą dėstomo dalyko tema. Galima pasirinkti savo temą arba ją 

išsirinkti iš dėstytojo pasiūlyto temų sąrašo.  

Egzaminas 

 

50 Semestro gale Egzaminas vykdomas raštu. Jį sudaro viena arba keletas praktinių užduočių. 

Egzamino metu galima naudotis visa dalyko medžiaga, ES sutartimis ir 

kitais teisės aktais.  

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

VAN VOOREN B. ir 

WESSEL. R. A.  
2014 

EU External Relations 

Law 
 

Cambridge: Cambridge 

University Press 

Papildoma literatūra 

EECKHOUT P.  2011 
EU External Relations 

Law 
Antrasis leidimas 

Oxford: Oxford 

University Press 

KUIJPER P. J., WOUTERS 

J., HOFFMEISTER F., DE 

BAERE G. ir 

RAMOUPOULOS T.   

2013 
The Law of EU External 

Relations 
 

Oxford: Oxford 

University Press 

KOUTRAKOS P.  2015 EU International Relations 

Law 

Second edition Oxford: Hart Publishing 

VAN VOOREN B., 

BLOCKMANS S., 

WOUTERS J.  

2013 
The EU’s role in global 

governance: the legal 

dimension 

 
Oxford: Oxford 

University Press 

 

 

 

 


