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PAREIGŪNŲ IR TARNAUTOJŲ PAREIGOS 
 

ĮVADAS 
 

 
1. Vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsniu ir Kitų 

Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsniu, Europos institucijose 
turi dirbti aukščiausio lygio geb÷jimų, darbingumo ir patikimumo darbuotojai.  
Tarnybos nuostatų II antraštin÷je dalyje, skirtoje pareigūnų ir tarnautojų teis÷ms1, 
įtvirtintos ES institucijų ir įstaigų tarnautojų profesin÷s etikos normos. Šios profesin÷s 
etikos normos taip pat minimos 1961 m. gruodžio 18 d. pagrindų Reglamento Nr. 
31/EEB preambul÷je, kurioje nurodoma, kad Tarnybos nuostatai yra teisin÷ priemon÷, 
kurios tikslas – aprūpinti Europos Bendrijas nepriklausomais, patikimais, 
kompetentingais ir produktyviais darbuotojais. Jame nustatytos elgesio taisykl÷s 
taikomos visiems Europos Parlamento darbuotojams. 

 
2. Pareigūnai ir tarnautojai turi laikytis nuostatų, reglamentuojančių jų pareigų vykdymą 

ir tam tikrų nuostatų, susijusių su sfera, neįeinančia į profesinę veiklą. Jie turi visiems 
piliečiams suteiktas laisves, tačiau turi naudotis jomis visokeriopai atsižvelgdami į 
savo pareigas Europos Sąjungos institucijoms. Tarnybos nuostatuose numatyti įvairūs 
reikalavimai, ką galima ir ko negalima daryti, kurie yra pareigos, peržengiančias 
užduočių vykdymo ir santykių su Parlamentu sferą ir susijusias su asmeniniu 
gyvenimu. Už reikalavimų nesilaikymą kompetentinga tarnyba (pareigūnams – 
skiriantysis pareigūnas, tarnautojams, kuriems taikomos Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos, – sudaryti sutartį įgaliota tarnyba) skiria nuobaudas. 

 
3. Elgesio kodekso tikslas – paaiškinti pareigūnams ir tarnautojams jų profesines ir etines 

pareigas ir pad÷ti jiems geriau suprasti taikomų nuostatų poveikį ir esmę. 
 
4. Šis kodeksas yra įvairių taikomų nuostatų „naudojimo instrukcija“, jame pateikti 

esminiai principai, kurių turi laikytis visi Europos institucijų tarnautojai. Kodeksą 
reikia skaityti siejant su Tarnybos nuostatais ir vidaus taisykl÷mis. 

 
5. Pareigūnai, kuriems iškyla abejonių, kaip elgtis, ir kurie nori būti tikri d÷l taisyklių, 

kurių reikia laikytis, ir procedūrų, kurias reikia taikyti tam tikrais atvejais, gali kreiptis 
į Personalo generalinio direktorato Darbuotojų ir karjeros valdymo skyrių.  

 
 

 

                                                 
1 Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsniuose numatyta, kad laikiniesiems 
darbuotojams ir sutartininkams pagal analogiją taikoma Tarnybos nuostatų II antraštin÷ dalis. 
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I. BENDROSIOS PAREIGOS 
 

 
Pareigūnai ir tarnautojai bendrąsias pareigas turi vykdyti tiek darbe, tiek už jo ribų: jie 
privalo būti nepriklausomi, santūrūs ir diskretiški. Jos nustatytos siekiant apsaugoti 
Europos Sąjungos ir jos institucijų personalo veiklą ir gerą vardą.  
 
Šio kodekso I ir II antraštin÷se dalyse minimi tarnybos nuostatų straipsniai pagal 
analogiją taikomi kitiems tarnautojams (Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11, 16, 81 
ir 91 straipsniai). 

 
 
A. Pareiga būti nepriklausomam 
 
1. Pareiga būti nepriklausomam yra besąlyginis reikalavimas, keliamas pareigūnams ar 

tarnautojams. Ji jam nustatyta nacionalinių institucijų, įskaitant valstybę, kurios 
pilietis jis yra, politinių j÷gų ir interesų grupių, atžvilgiu ir reiškia pareigą veikti 
nešališkai, vadovaujantis tik Europos Sąjungos interesais. 

 
2. Pareigūnas ar tarnautojas „atlieka savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas tik į 

Bendrijų interesus jis nesiekia bet kurios Vyriausyb÷s, institucijos, organizacijos ar 

asmens už jo institucijos ribų, nurodymų ir neatsižvelgia į juos“ (Tarnybos nuostatų 11 
straipsnio 1 pastraipa). 

 
3. Šiam nepriklausomumui užtikrinti Tarnybos nuostatų 11, 11a, 12b, ir 13 straipsniuose 

numatyta leidimų gavimo ir privalomų pranešimų sistema. Kadangi pareigūnai ar kiti 
tarnautojai turi būti lojalūs savo institucijai, jie turi imtis iniciatyvos teikti informaciją 
apie savo asmeninę pad÷tį arba prašyti būtinų leidimų. 

 
a) Leidimas gauti apdovanojimą, pasižym÷jimo ženklą, suvenyrą, dovaną, atlygį (žr. 1 

priede pateikiamą formą)  
 
1. Be kompetentingos tarnybos leidimo pareigūnas ar kitas tarnautojas „iš jokio kito 

šaltinio, nesusijusio su institucija, kurioje jis dirba, nepriima jokio apdovanojimo, 

pasižym÷jimo ženklo, suvenyro, dovanos arba bet kokio kito atlyginimo, išskyrus 

atlyginimą už paslaugas, suteiktas prieš įsidarbinimą arba iš÷jus atostogų atlikti 

karinę ar kitą valstybinę tarnybą, ir tik d÷l tokios tarnybos“ (Tarnybos nuostatų 11 
straipsnio 2 pastraipa). 

 
2. Jei pareigūnas ar kitas tarnautojas nori priimti tokį atlygį, jis per savo vadovus turi 

kreiptis į kompetentingą tarnybą, kad gautų oficialų leidimą, ir pateikti tam tikrą 
numatytą formą (žr. 1 priedą). Neprašant leidimo galima priimti tik tas dovanas ar 
dovanojamus daiktus, kurių vert÷ mažesn÷ negu 100 eurų. Jei ši riba viršijama, 
pareigūnams ir kitiems tarnautojams patariama, kad skatintų neteikti jiems dovanų, jei 
jos susijusios su jų tarnybine veikla. 

 
3. Visi raginami gerai įsisąmoninti riziką, kurią jiems, taip pat ir drausminiu požiūriu, 

gali kelti kai kurių įmonių agresyvi komercin÷ praktika arba galimi pasiūlymai 
įsidarbinti jose baigus eiti pareigas. 
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4. Tod÷l pareigūnai ir tarnautojai spaudimo grupių (lobistų), kurie atidžiai stebi Europos 
Parlamento veiklą, atžvilgiu turi elgtis nepriklausomai ir būti nepaperkami. 

 
5. Kadangi mūsų institucijos vaidmens ir galių raida kelia vis didesnį susidom÷jimą, 

pareigūnai ir tarnautojai, atsižvelgdami į tai, turi elgtis kuo atsargiau.  
 
6. Be to, dera priminti, kad 11 straipsnyje daroma nuoroda į „apdovanojimus“ apima visų 

rūšių atlygį, net ir nemokamai, d÷l kurio riba tarp privačių santykių ir pareigūnui ar 
kitam tarnautojui suteiktų pareigų gal÷tų tapti nebeaiški. 

 
b) Leidimas vykdyti išorinę veiklą (žr. 2 priede pateikiamą formą)  
 
1. Tarnybos nuostatų 12b straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareigūnai ir tarnautojai, 

pageidaujantys verstis mokama arba nemokama išor÷s veikla ar vykdyti užduotį, turi 
prašyti kompetentingos tarnybos leidimo, neatsižvelgiant į tai, ar ši veikla susijusi su 
jų pareigomis Parlamente. Tas pats reikalavimas taikomas, kai norima vykdyti tam 
tikrą užduotį ne Bendrijoje. Tačiau antrame tos pačios dalies sakinyje numatyta, kad 
„leidimas nesuteikiamas tik tuo atveju, jeigu min÷ta veikla ar užduotis trukdo 

pareigūnui atlikti savo pareigas ar yra nesuderinama su institucijos interesais.“ 
 
2. Kad būtų leidžiama vykdyti išor÷s veiklą, d÷l jos tur÷tų susidaryti tik toks darbo 

krūvis, kuris neatitinka viso darbo etato šalyje, kurioje vykdoma veikla. Kitaip tariant, 
pareigūnai ar kiti tarnautojai negali vienu metu dirbti viešojoje tarnyboje ir 
privačiajame sektoriuje (pavyzdžiui, prašymai dirbti vert÷ju, gydytoju, medicinos 
seserimi, architektu, d÷stytoju, advokatu, mašininke, verstis komercine veikla ir t. t. 
visuomet atmetami). 

 
3. Tiksliau kalbant, pagal Tarnybos nuostatų 15 straipsnį pareigūnai ir tarnautojai negali 

dirbti jokio mokamo darbo, išskyrus viešojoje tarnyboje. Tačiau šis draudimas 
netaikomas, jei pareigūnui ar tarnautojui suteiktos atostogos d÷l asmeninių priežasčių 
(pagal Tarnybos nuostatų 40 straipsnį) arba nemokamos atostogos (pagal kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 ir 91 straipsnius), jeigu jis vykdo ES institucijų ir 
įstaigų tarnautojo pareigas ir laikosi profesin÷s etikos. 
Pareigūnas ar tarnautojas pateikia prašymą užpildydamas 2 priede pateiktą formą. 
Svarstydama, ar suteikti leidimą, kompetentinga tarnyba atsižvelgia į veiklos pobūdį ir 
įstaigą, kurioje ji vykdoma, paslaugų trukmę ir tvarkaraštį, finansines sąlygas ir, 
prireikus, veiklos rezultatą (pavyzdžiui, publikacijos). Leidimas suteikiamas tik 
konkrečiai veiklai vieniems metams. Jei veikla vykdoma ilgiau kaip metus, pareigūnas 
ar tarnautojas turi pateikti naują prašymą.  

 
4. 12b straipsnis netaikomas dalyvavimui konferencijose ar simpoziumuose, kai 

pareigūnas ar tarnautojas dalyvauja juose kaip Europos Parlamento pareigūnas, 
leidimo dalyvauti juose bei siuntimo į komandiruotę išdavimas priklauso atitinkamo 
generalinio direktorato kompetencijai. Už šį dalyvavimą negali būti mokamas joks 
atlygis. 

 
5. Laisvalaikio, labdaros ir kitai panašaus pobūdžio veiklai leidimo nereikia. Tačiau 

vykdant tokią veiklą neturi būti pažeidžiami nepriklausomumo ir buvimo institucijos 
žinioje principai, o ši veikla neturi kenkti Europos Sąjungai. 
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6. Pareigūnai ir tarnautojai, kuriems leidžiama vykdyti išor÷s veiklą, negali priimti jokio 
užmokesčio, išskyrus tiesiogiai ar netiesiogiai su šia veikla susijusių išlaidų 
kompensavimą. 

 
7. Pirmiau pateiktos nuostatos netaikomos autorių teis÷ms ir kitoms teis÷ms, susijusioms 

su pareigūnų ir tarnautojų atliktu darbu, nepažeidžiant Tarnybos nuostatų 18 
straipsnio. Kai šis straipsnis taikomas, visos gautos sumos priklauso Bendrijai. 

 
c) Interesų konfliktai. Draudimas pareigūnams ir tarnautojams tur÷ti interesų įmon÷je, 

kurią kontroliuoja institucija ar kuri turi reikalų su institucija, ir sutuoktinio veiklos 
poveikis (žr. 3 priede pateikiamą formą) 

 
1. Pagal Tarnybos nuostatų 11a straipsnį, atlikdamas savo pareigas pareigūnas ar 

tarnautojas nepriima sprendimo d÷l reikalų ar jų tvarkyti, jei yra pavojus, kad jis gali 
būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas d÷l tokio sprendimo ar reikalų tvarkymo ir 
tai gali tur÷ti neigiamos įtakos jo nepriklausomumui, nešališkumui ar objektyvumui. 
Ši pareiga privaloma visomis aplinkyb÷mis, kai pareigūnas ar tarnautojas, kuriam 
tenka tvarkyti reikalus, turi pagrįstai suprasti, kad trečiosioms šalims gali atrodyti, jog 
d÷l šių reikalų pobūdžio gali būti pakenkta pareigūno ar tarnautojo nepriklausomumui 
atitinkamoje srityje. Jei pareigūnas ar tarnautojas turi tvarkyti tokius reikalus 
atlikdamas savo pareigas, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai kompetentingai 
tarnybai, kuri imasi atitinkamų priemonių, tarp jų – atleisti pareigūną ar tarnautoją nuo 
užduočių, susijusių su šiuo reikalu, vykdymo. 
Reikia patikslinti, kad bet kuris finansų pareigūnas ar kitas asmuo, dalyvaujantis 
biudžeto valdyme, privalo tokiu atveju sustabdyti savo veiklą ir kreiptis į savo vadovą, 
kuris priima atitinkamą sprendimą. 
Paprastai iškilus abejonei, kaip elgtis konkrečiu atveju, pareigūnui ar tarnautojui 
visada patariama kreiptis į vadovus.  

 
2. Pareigūnas ar tarnautojas negali tur÷ti asmeninių interesų, kurie gal÷tų prieštarauti 

Europos Sąjungos arba jos institucijų interesams. Tod÷l Tarnybos nuostatuose, 
pavyzdžiui, numatyta, „kad pareigūnas jokioje įmon÷je, kuri yra institucijos, kuriai jis 

priklauso, kompetencijos sferoje, ar kuri turi reikalų su ta institucija, negali nei tur÷ti, 

nei įgyti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokio intereso, kurio rūšis ar dydis gal÷tų tur÷ti 

neigiamos įtakos jo nešališkumui atliekant savo pareigas“ (Tarnybos nuostatų 11a 
straipsnio 3 dalis). Šiame straipsnyje nurodytos įmon÷s, su kuriomis pareigūnas ar 
kitas tarnautojas eidamas savo pareigas turi vesti derybas, sudaryti sutartis, arba kurias 
jis prižiūri. 

 
3. Praktikoje tais atvejais, kai pareigūnui ar tarnautojui reikia vesti derybas ar sudaryti 

sutartis, ar kontroliuoti įmones, kuriose jis turi interesų, jis turi nedelsdamas raštu per 
savo vadovus pranešti apie tai generaliniam sekretoriui, kad būtų atleistas nuo tokių 
užduočių vykdymo, arba prireikus perkeltas į kitą postą. Jei jis įgytų tokio pobūdžio 
interesų šiose įmon÷se, jam gal÷tų būti taikomos griežtos drausmin÷s nuobaudos. 

 
4. Kadangi pareigūno sutuoktinis įmon÷je, kuri yra Europos Parlamento kompetencijos 

sferoje ar kuri turi su juo reikalų, gali tur÷ti ar įgyti interesą, kurio pobūdis ar dydis 
gal÷tų tur÷ti neigiamos įtakos pareigūno nešališkumui atliekant savo pareigas, 
pareigūno primygtinai prašoma pranešti apie min÷tuosius interesus siekiant rasti išeitį, 
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kad jis gal÷tų vykdyti savo užduotis ir elgtis vadovaudamasis vien tik Bendrijų 
interesais, kaip numatyta Tarnybos nuostatų 11 straipsnyje.  

 
5. Iš tiesų, jei sutuoktinis „turi mokamą darbą, pareigūnas informuoja savo institucijos 

paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną]. Jei paaišk÷ja, kad darbo pobūdis yra 

nesuderinamas su pareigūno [ar tarnautojo] darbu ir jei pareigūnas negali įmonei 

pareikšti, kad jis darbą nutraukia per nurodytą laikotarpį, paskyrimų tarnyba 

[skiriantysis pareigūnas], pasikonsultavusi su Jungtiniu komitetu, nusprendžia, ar 

pareigūnas toliau dirba savo poste, ar perkeliamas į kitą postą (Tarnybos nuostatų 13 
straipsnis). Pareiškimas apie sutuoktinio veiklą pateiktas 3 priede. Jį būtina užpildyti 
kaskart, kai sutuoktinis (-÷) keičia darbą ar iš jo išeina. Šis pareiškimas saugomas 
suinteresuoto pareigūno ar kito tarnautojo asmens byloje. 

 
6. Tarnybos nuostatų 16 straipsnio paskirtis – įtvirtinti pareigūno ar tarnautojo pareigą 

elgtis nepriklausomumai, dorai, principingai ir taktiškai, taip pat ir iš÷jus iš tarnybos. 
Šiame straipsnyje numatyta, kad „iš tarnybos iš÷jęs pareigūnas [ar tarnautojas], 
priimdamas tam tikrus paskyrimus ar naudą, ir toliau privalo elgtis principingai ir 

taktiškai. 
Pareigūnai [ar tarnautojai], per dvejus metus nuo iš÷jimo iš tarnybos ketinantys 

užsiimti apmokama ar neapmokama darbine veikla, turi apie tai informuoti savo 

instituciją. Jeigu ta veikla susijusi su darbu, kurį pareigūnas dirbo trejus 

paskutiniuosius tarnybos metus, ir d÷l to gal÷tų būti pažeisti teis÷ti institucijos 

interesai, kompetentinga tarnyba, gali uždrausti užsiimti tokia veikla arba pritarti jo 

ketinimams, išk÷lusi atitinkamas sąlygas. Kompetentinga tarnyba, pasitarusi su 
Jungtiniu komitetu, praneša savo sprendimą atitinkamam asmeniui per 30 darbo dienų 
nuo tos dienos, kai pareigūnas ar tarnautojas ją informavo. Jei iki min÷to laikotarpio 

pabaigos negaunama jokio pranešimo, tai laikoma tyliu besąlygišku sutikimu“. 
 
 

B. Pareiga būti santūriam 
 
1. Tarnybos nuostatuose nustatyta, kad „pareigūnas susilaiko nuo bet kokių veiksmų ar 

elgesio, kurie gali daryti žalą jo užimamam postui“ (Tarnybos nuostatų 12 straipsnis). 
 
2. Taip nustatytas bendras įsipareigojimas d÷l santūrumo, pagal kurį pareigūnai ar kiti 

tarnautojai gali naudotis žodžio laisve bei laisve reikšti savo nuomonę, kurią jiems 
suteikia pagrindin÷s žmogaus teis÷s, tačiau turi laikytis tam tikro nuosaikumo ir 
visomis aplinkyb÷mis elgtis santūriai bei deramai. 

 
3. Pareigos būti santūriam nesilaikymas vertinamas atsižvelgiant į vykdomų pareigų 

pobūdį ir lygį bei aplinkybes.  
 
4. Pareiga būti santūriam skiriasi nuo pareigos būti diskretiškam, susijusios su  medžiaga 

ir informacija, su kuria pareigūnai ar tarnautojai susipažino eidami pareigas (žr. toliau 
pateikiamą C punktą). 

 
5. D÷l pareigos būti santūriam pareigūnams ir tarnautojams nedraudžiama dalyvauti 

viešajame gyvenime kaip piliečiams ar išrinktiems atstovams, tačiau Tarnybos 
nuostatai reglamentuoja du atvejus: kandidatavimą rinkimuose ir tekstų publikavimą. 
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6. Nors tarnybos nuostatuose aiškiai nurodomi rašytiniai dokumentai, tačiau pareigūnai ir 
tarnautojai turi tinkamai įvertinti galimo savo dalyvavimo interviu, televizijos ar radijo 
laidose arba kitose žiniasklaidos priemon÷se pasekmes. Net jei žiniasklaida kreipiasi į 
pareigūnus ar tarnautojus d÷l priežasčių, kurios n÷ra susijusios su jų einamomis 
pareigomis, jiems patariama kiek įmanoma informuoti apie tai savo instituciją. Kita 
vertus, jei interviu arba laida yra tiesiogiai susijusi su einamomis pareigomis, 
pareigūnas ar tarnautojas turi būti aiškiai įgaliotas pagal savo pareigyb÷s aprašymą 
arba savo generalinio direktoriaus ar generalinio sekretoriaus sprendimu.  

 
 

C. Pareiga būti diskretiškam 
 
1. Vadovaujantis Tarnybos nuostatų 17 straipsnio 1 dalimi „be leidimo pareigūnas [ar 

tarnautojas] negali atskleisti jokios informacijos, gautos atliekant savo pareigas, 

išskyrus atvejus, kai tokia informacija jau yra išviešinta ar visuomenei sudaryta 

galimyb÷ ją sužinoti“. Savaime suprantama, kad baigęs tarnybą pareigūnas ar 
tarnautojas ir toliau privalo vykdyti šią pareigą (Tarnybos nuostatų 17 straipsnio 2 
dalis). 

 
2. Pareiga elgtis diskretiškai susijusi su institucijos vidaus gyvenimu ir veikla, kurios 

konfidencialus pobūdis taip yra numanomas. N÷ra skiriama įvairių informacijos 
atskleidimo būdų. Asmenys, turintys teisę susipažinti su informacija atsižvelgiant į 
atitinkamus klausimus, yra pareigūno ar tarnautojo vadovai ir pavaldiniai, jei ši 
informacija būtina jų pareigoms vykdyti, arba kolegija, kurioje jie dirba (pavyzdžiui, 
konkurso vertinimo komisija; kadangi vertinimo komisijų darbas yra slaptas, apie jį 
negali būti pranešama į tokią vertinimo komisiją paskirto pareigūno ar tarnautojo 
vadovams).  

 
3. Siekdamas užtikrinti pareigos elgtis diskretiškai vykdymą, „visų teismo procesų metu 

pareigūnas be paskyrimų tarnybos [skiriančiojo pareigūno] leidimo jokiu pretekstu 

neatskleidžia informacijos, kurią jis sužinojo eidamas savo pareigas“. Min÷tąjį 
„leidimą atsisakoma suteikti tik tuo atveju, kai tai būtina d÷l Bendrijos interesų ir toks 

atsisakymas netur÷tų nusikalstamų padarinių, jei tai yra susiję su pareigūnu [ar 
tarnautoju]. Baigęs tarnybą, pareigūnas [ar tarnautojas] ir toliau privalo vykdyti šį 
įsipareigojimą“ (Tarnybos nuostatų 19 straipsnis).  

 
4. Pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką kompetentingos tarnybos 

leidimo reikia ir tam, kad pareigūnas ar tarnautojas gal÷tų aktyviai dalyvauti 
nacionaliniuose teismo procesuose, pavyzdžiui, liudyti. Kompetentinga tarnyba 
privalo duoti leidimą, išskyrus atvejus, kai atsisakymas duoti leidimą pateisinamas 
svarbiomis priežastimis, susijusiomis su būtinybe apsaugoti Bendrijų interesus. 

 
5. Kita vertus, šio leidimo nereikia, jei pareigūnas ar tarnautojas kviečiamas duoti 

parodymus Europos Bendrijų Teisingumo Teisme arba drausm÷s komisijoje 
nagrin÷jant bylą, susijusią su Europos Bendrijų pareigūnu ar tarnautoju arba buvusiu 
pareigūnu ar tarnautoju. 

 
a) Pareigūnų ar tarnautojų, kandidatuojančių į viešąją tarnybą, pad÷tis (žr. 4 ir 

5 prieduose pateikiamas formas) 
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1. Jei pareigūnas ar tarnautojas kandidatuoja į aukštą viešosios tarnybos postą ar aukštas 
politines pareigas, jis turi pranešti apie tai institucijai ir užtikrinti savo kandidato 
statuso bei oficialių pareigų atskyrimą. Jis privalo elgtis kuo diskretiškiau, kai tai 
susiję su faktais ir informacija, su kuriais jis gal÷jo susipažinti eidamas pareigas. 

 
2. Pagal Tarnybos nuostatų 15 straipsnio 1 dalį pareigūnas ar tarnautojas, keliantis savo 

kandidatūrą rinkimuose į aukštą viešosios tarnybos postą ar aukštas politines pareigas, 
turi pranešti apie tai kompetentingai tarnybai (žr. 4 priede pateiktą formą). Pagal 
Tarnybos nuostatų to paties straipsnio 2 dalį, išrinktas ar paskirtas pareigūnas ar 
tarnautojas nedelsdamas praneša apie tai kompetentingai tarnybai (žr. 4 priede pateiktą 
formą).  

 
3. Kompetentinga tarnyba, atsižvelgusi į institucijos interesus, posto svarbą, d÷l jo 

atsirandančias pareigas ir užmokestį bei išmokas, priima sprendimą, ar 
kandidatuojantis (arba v÷liau išrinktas ar paskirtas) pareigūnas ar tarnautojas turi 
prašyti atostogų d÷l asmeninių priežasčių, ar jam turi būti suteiktos kasmetin÷s 
atostogos, ar jam gali būti leista eiti savo pareigas sutrumpintu darbo laiku, ar jis gali 
toliau eiti savo pareigas, kaip ir anksčiau. 

 
4. Svarbu pabr÷žti, kad pareigūnui ar tarnautojui, kandidatuojančiam arba išrinktam 

rinkimuose į Europos Parlamentą arba nacionalinį parlamentą, ar pirmaujančiam 
sąraše didelio miesto administracijos rinkimuose, taip pat paskirtam į aukštą politinį 
postą, d÷l asmeninių priežasčių suteikiamos atostogos rinkimin÷s kampanijos arba 
mandato galiojimo laikotarpiu. 

 
 
b) Leidiniai (žr. 4 priede pateikiamą formą) 
 
1. Tarnybos nuostatų 17a straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareigūnas turi teisę laisvai 

reikšti savo įsitikinimus, griežtai laikydamasis lojalumo ir nešališkumo principų. To 
paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „pareigūnas [ar tarnautojas], ketinantis vienas 
ar kartu su kitais skelbti ar imtis priemonių, kad būtų paskelbtas bet koks tekstas, 

susijęs su Bendrijų veikla, iš anksto apie tai informuoja paskyrimų tarnybą [skiriantįjį 

pareigūną]. Jei paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas] sugeba įrodyti, kad ši 

publikacija gali rimtai pažeisti teis÷tus Bendrijų interesus, ji raštu informuoja 

pareigūną apie savo sprendimą per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos. Jei per 

nurodytą laikotarpį apie jokį sprendimą nepranešama, paskyrimų tarnyba 

[skiriantysis pareigūnas] laikoma neturinčia jokių prieštaravimų.“ 
 
2. Taigi, jei per pirmiau min÷tą laikotarpį kompetentinga tarnyba neįrodo, kad ketinama 

publikuoti informacija „gali rimtai pažeisti teis÷tus Bendrijų interesus“, šią 
informaciją galima publikuoti. 

 
3. Paprastai kompetentinga tarnyba neprieštarauja, kad tekstas būtų publikuojamas, jei 

pareigūnas ar tarnautojas tekste nurodo, kad jame pateikiama tik autoriaus asmenin÷ 
nuomon÷, nes taip labiausiai apsaugomi institucijos įvaizdis ir reputacija. 

 
4. Kai tai nesusiję su einamomis pareigomis ir Europos Sąjungos veikla, dominuoja 

žodžio laisv÷, kaip viena pagrindinių žmogaus teisių, t. y. – pareigūnams ar 
tarnautojams leidžiama bendradarbiauti rengiant literatūrinio, meninio, mokslinio ir kt. 
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pobūdžio publikacijas. Tokiu atveju pareigūnas ar tarnautojas veikia kaip privatus 
asmuo. 

 
 

II. TARNYBINöS PAREIGOS 
 
 

Pareigūnų ir tarnautojų užduotis – tarnauti institucijai vykdant jiems skirtas pareigas. 
Ši sąvoka susijusi su keliomis pareigomis: pareiga būti institucijos žinioje, pareiga 
vykdyti savo funkcijas, pareiga gerbti vadovus, pad÷ti jiems ir patarti, pareiga gerbti 
kolegas, pareiga vykdyti savo – pareigūno ar tarnautojo – užduotis, pareiga 
bendradarbiauti, pareiga vykdyti asmeninius įsipareigojimus ir laikytis galiojančių 
įstatymų bei viešosios tvarkos apsaugos nuostatų. 
 
 

A. Pareiga būti Parlamento žinioje 
 
1. Remiantis Tarnybos nuostatų 55 straipsniu ir laikantis 2 ir 3 straipsniuose nurodytų 

ribų, „faktiškai dirbantys pareigūnai [ar tarnautojai] visada yra jų institucijos 

dispozicijoje“. Jie turi laikytis nustatytų darbo valandų, tais÷s aktais nustatytos darbo 
savait÷s trukm÷s bei atostogų tvarkos ir negali neatvykti į darbą be leidimo ar 
pateisinamos priežasties. 

 
2. Ši nuostata sudaro sąlygas institucijai, kilus tarnybiniam būtinumui ir atsižvelgiant į 

Tarnybos nuostatų 56 straipsnyje nustatytas ribas, prašyti pareigūnų dirbti 
viršvalandžius2, atšaukti juos iš kasmetinių atostogų, atsisakyti suteikti atostogas ar 
anuliuoti suteiktą atostogų leidimą. Visus šiuos sprendimus institucija turi deramai 
pagrįsti. Jokiu atveju d÷l atsisakymo suteikti atostogų dienų ar jų anuliavimo šiomis 
aplinkyb÷mis pareigūnas ar tarnautojas jų nepraranda. 

 
3. Siekiant geriau užtikrinti buvimo institucijos žinioje pareigos vykdymą, Tarnybos 

nuostatuose taip pat nustatyta su gyvenamąja vieta susijusi pareiga. Tarnybos nuostatų 
20 straipsnyje numatyta, kad „pareigūnas [ar tarnautojas] gyvena arba vietov÷je, 
kurioje jis dirba, arba ne toliau nuo jos nei tai yra suderinama su tinkamu jo pareigų 

atlikimu“. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad pareigūnas ar tarnautojas turi 
pranešti institucijai savo asmeninį adresą (žr. intranete asmeninio adreso keitimo 
formą, kurią Liuksemburge dirbantys pareigūnai ir tarnautojai turi pateikti 
Individualių išmokų skyriui, ir formą, kurią pildo Briuselyje dirbantys pareigūnai ir 
tarnautojai, kad gautų Specialią asmens tapatyb÷s kortelę (pranc. Carte d'identité 
spéciale du Protokole)).  

 
4. Pareigūnui ar tarnautojui pranešus asmeninį adresą institucijai, pastaroji jį įregistruoja 

atitinkamose nacionalin÷se įstaigose, o šis įregistravimas turi atitinkamus 
materialinius, teisinius ir praktinius padarinius. Ši informacija tvarkoma laikantis 
konfidencialumo reikalavimų. 

 
5. Tarnybos nuostatų 60 straipsniu sustiprinama ši priemon÷, nes jame pareigūnui ar 

kitam tarnautojui, kuris atostogas d÷l ligos pageidauja praleisti ne toje vietoje, kurioje 

                                                 
2 Tik skubos atvejais arba d÷l išskirtinio darbo krūvio ir neviršijant 150 valandų per šešių m÷nesių laikotarpį. 
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dirba, nustatoma pareiga gauti išankstinį kompetentingos tarnybos leidimą. Šį leidimą 
ribotam laikui konkrečiam asmeniui suteikia kompetentinga tarnyba gavusi medicinos 
tarnybos pareigūno nuomonę.  

 
6. Pareigūno ar kito tarnautojo, kuriam suteiktos atostogos d÷l ligos, bet kuriuo metu gali 

būti paprašyta pasitikrinti sveikatą, o tokį patikrinimą rengia institucija, kaip numatyta 
Tarnybos nuostatų 59 straipsnyje ir šią sritį reglamentuojančiose vidaus taisykl÷se. 

 
 
B. Pareiga vykdyti užduotis 
 
1. Remiantis Tarnybos nuostatų 21 straipsniu, pareigūnas ar tarnautojas yra atsakingas už 

savo užduočių vykdymą. Jis turi atlikti darbą pagal savo užimamas pareigas ir negali 
pavesti jo atlikti savo kolegoms, o jei pasirodo, kad jis esąs nekompetentingas eiti 
savo pareigas, gali būti taikoma nekompetentingumo atvejų svarstymo procedūra ir 
priimti atitinkami sprendimai (Tarnybos nuostatų 51 straipsnis). Net tuomet, kai 
pareigūnas mano, jog šis postas jam netinka, jis privalo vykdyti savo pareigas 
įstaigoje, į kurią buvo įdarbintas, kol atsiras galimyb÷ perkelti jį į kitą postą. Pareiga 
vykdyti savo užduotis taip pat yra pareiga bendradarbiauti su kolegomis ir geb÷ti dirbti 
kolektyve.  

 
2. Pareigą vykdyti užduotis kartais papildo pareiga d÷v÷ti uniformą. Tokiu atveju 

uniformą parenka ir už ją sumoka institucija. 
 
3. Vadovaujantis Tarnybos nuostatų 22 straipsniu, iš „pareigūno arba kito tarnautojo 

gali būti reikalaujama iš dalies arba visiškai padengti bet kokią žalą, kurią Bendrijos 

patyr÷ d÷l rimtų jo nusižengimų, susijusių su jo pareigomis arba padarytų jam 

atliekant savo pareigas. Paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas], laikydamasi 

nustatytos tvarkos d÷l drausminių priemonių, priima motyvuotą sprendimą“. Taip 
pagal 22 straipsnį pripažįstama pareigūnų arba tarnautojų finansin÷ atsakomyb÷ 
padarius didelių nusižengimų ir Bendrijos teisingumo institucija turi neribotą 
jurisdikciją spręsti pagal šią nuostatą iškilusius ginčus. 

 
 

C. Pareiga gerbti Parlamentą ir vadovus. Pareiga pad÷ti vadovams ir teikti jiems 
pasiūlymus 

 
1. Pareigūnas arba tarnautojas turi vykdyti savo funkcijas laikydamasis gautų nurodymų. 

„Bet kurio rango pareigūnas [ar tarnautojas] padeda ir teikia pasiūlymus savo 

viršininkams“ (Tarnybos nuostatų 21 straipsnio 1 pastraipa), t. y. privalo aktyviai ir 
sąžiningai bendradarbiauti su jais, informuoti juos ir teikti paaiškinimus, siūlyti 
iniciatyvas bei sprendimus ir išd÷styti savo nuomonę. Eidamas savo pareigas, jis 
neturi paisyti asmeninių interesų.  

 
2. „Už bet kurį tarnybos padalinį atsakingas pareigūnas [ar tarnautojas] savo 

viršininkams atsako už jam suteiktų įgaliojimų ir už nurodymų, kuriuos jis paskyr÷, 

atlikimą. Jo pavaldinių atsakomyb÷ jokiu būdu jo neatleidžia nuo jo paties 

atsakomyb÷s.“ (Tarnybos nuostatų 21 straipsnio 2 pastraipa). 
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3. Aukštesnes pareigas einantis pareigūnas ar tarnautojas gali duoti nurodymus ir yra 
atsakingas už šių nurodymų turinį bei jų vykdymą, ir negali būti atleistas nuo šios 
pareigos. Pareigūnas ar tarnautojas negali nei nevykdyti savo viršininkų nurodymų, 
nei vykdyti juos neteisingai. Aukštesnes pareigas einantis pareigūnas taip pat privalo 
išklausyti savo pavaldinius ir rūpintis jų gerove. 

 
4. Yra tam tikrų apribojimų, susijusių su pareiga vykdyti duotus nurodymus, numatytų 

Tarnybos nuostatų 21 straipsnyje. Jokiomis aplinkyb÷mis pareigūnas ar tarnautojas 
neprivalo vykdyti nurodymo, kuris yra akivaizdžiai neteis÷tas arba prieštarauja 
galiojančioms saugumo taisykl÷ms. 

 
5. Visi pareigūnai dirba Europos Parlamentui ir turi pad÷ti savo institucijai kuo geriau 

įgyvendinti Sutartyse nustatytas užduotis. Tod÷l jie veikia laikydamiesi nešališkumo, 
lygyb÷s ir neutralumo principų, vadovaudamiesi tik institucijos ir Europos Sąjungos 
interesais.  

 
 
D. Draudimas įžeisti kolegų orumą 
 

1. Eidamas pareigas pareigūnas ar tarnautojas jokiu būdu negali įžeisti savo kolegų 
orumo netinkamu elgesiu arba agresyviomis ar šmeižikiškomis kalbomis. Už tokį 
elgesį ar kalbas taikomos drausmin÷s nuobaudos. 

 
Pareigūnai taip pat privalo susilaikyti nuo bet kokios formos psichologinio ar 
seksualinio priekabiavimo, kaip numatyta Tarnybos nuostatų 12a straipsnyje. 
Tiksliau kalbant, seksualinio priekabiavimo atvejai laikomi diskriminacija d÷l 
lyties. Pareigūnas ar tarnautojas, kuris susiduria su tokia problema, gali kreiptis į 
Priekabiavimo darbo vietoje ir jo prevencijos komitetą.  
    

2. Neleistinas elgesys yra toks, kai, pavyzdžiui, atsisakoma vykdyti gautus 
nurodymus arba atvykti į darbą tokios būkl÷s, kuri nesuderinama su funkcijoms 
vykdyti būtinu orumu. 

 
 
E. Pareigūnų pareiga nepriekaištingai vykdyti savo pareigas 
 
1. Kiekvienas pareigūnas ar tarnautojas taip pat privalo ugdyti kolektyvo dvasią, t. y. 

puosel÷ti vienybę ir solidarumą, ir prisid÷ti prie sklandaus generalinio sekretoriato 
darbo. Pasteb÷jęs problemą pareigūnas ar tarnautojas negali jos ignoruoti pagrįsdamas 
tuo, kad tai nenumatyta jo pareigyb÷s apraše. Pavyzdžiui, reikia nedelsiant pranešti 
apie tam tikroje pastato dalyje pasteb÷tus defektus. 

 
 

F. Pareiga sąžiningai bendradarbiauti su institucija ir vadovais 
 
1. Gerbdama pagrindines teises, institucija užtikrina aplinką ir skaidrumą, sudarančius 

galimybę institucijos viduje išnagrin÷ti iškylančias problemas. Vykdant tinkamai 
prad÷tą administracinį tyrimą pareigūnai ir tarnautojai turi visapusiškai 
bendradarbiauti ir suteikti visą jiems žinomą informaciją bei teikti naudingus 
paaiškinimus. 
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2. Be to, pareigūnai ir tarnautojai privalo glaudžiai bendradarbiauti ir suteikti būtiną 

pagalbą bei reikiamą informaciją, susijusią su tyrimu ar kontrole, kuriuos oficialiai 
vykdo įgaliotos Bendrijos institucijos ir organai, t. y. Audito Rūmai, Europos 
ombudsmenas ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). 

 
3. Be to, atsižvelgiant į institucijų įsipareigojimus kovos su sukčiavimu srityje, 

kiekvienas pareigūnas ar tarnautojas, sužinojęs informaciją, kuria remiantis galima 
daryti prielaidą apie galimus sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteis÷tos 
veiklos atvejus, arba apie rimtus su profesinių pareigų atlikimu susijusius faktus, turi 
nedelsdamas pranešti savo vadovams arba, jei, jo manymu, tikslinga, generaliniam 
sekretoriui arba tiesiogiai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF; remiantis 
1999 m. lapkričio 18 d. priimtu Europos Parlamento sprendimu). 

 
4. Tačiau reik÷tų pabr÷žti, kad pareiga teikti informaciją reiškia, jog pareigūnui ar 

tarnautojui žinomi faktai, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad tai yra atvejai, 
kuriuos tur÷tų tirti OLAF. Der÷tų patikslinti, kad gandai ir sp÷lion÷s n÷ra faktin÷ 
informacija ir kad pareigūnas yra asmeniškai atsakingas už tyčia pateiktą melagingą 
kaltinimą.  

 
5. Min÷tajame Parlamento sprendime taip pat numatyta, kad paaišk÷jus, jog pareigūnas 

ar tarnautojas gali būti su tuo susijęs, jis turi būti nedelsiant informuojamas, jei tai 
nekenkia tyrimo eigai. Visais atvejais išvados, kuriose baigus tyrimą įvardijamas tam 
tikras pareigūnas ar tarnautojas, negali būti daromos nesuteikus suinteresuotam 
asmeniui galimyb÷s pareikšti savo nuomonę apie su juo susijusias aplinkybes. 

 
 
G. Pareiga vykdyti asmenines pareigas ir laikytis galiojančių įstatymų bei viešosios 

tvarkos apsaugos nuostatų 
 
1. Pagal Tarnybos nuostatų 23 straipsnį, „privilegijos ir imunitetai, kuriais naudojasi 

pareigūnai [ar tarnautojai], yra suderinti tik su Bendrijų interesais. Laikantis 

Protokolo d÷l privilegijų ir imunitetų, pareigūnai neatleidžiami nuo jų privačių 

įsipareigojimų arba galiojančių įstatymų ir viešosios tvarkos apsaugos nuostatų 

vykdymo. Jei d÷l privilegijų ir imunitetų kyla ginčų, atitinkamas pareigūnas apie tai 

nedelsdamas praneša paskyrimų tarnybai [skiriančiajam pareigūnui]." 
 

 
H. Pareigūnų ir tarnautojų apsauga 

 
1. Institucija privalo teikti pareigūnams ir tarnautojams apsaugą, pagalbą ir paramą. Ši 

pareiga numatyta Tarnybos nuostatų 24–26 straipsniuose. 
 
2. Institucija turi ne tik pad÷ti pareigūnams ir tarnautojams, kuriems patiems arba jų 

šeimos nariams ar jų turtui d÷l jų statuso ir pareigų gresia pavojus, ir juos saugoti bei 
ginti, bet ir rūpintis jų gerove ir priimant sprendimus atsižvelgti į teis÷tus pareigūnų ir 
kitų tarnautojų interesus. 

 
3. Be to, institucija turi užtikrinti visų asmens bylų ir personalo valdymo sistemose 

esančių elektroninių duomenų konfidencialumą. 
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4. Institucija turi užtikrinti pareigūnams ir tarnautojams tinkamą darbo aplinką ir 

veiksmingas bei skaidrias administracines procedūras. 
 
 

 
III. SANTYKIAI SU PILIEČIAIS 

 
 

1. Remiantis šioje srityje galiojančiomis taisykl÷mis, ES viešoji tarnyba turi būti skaidri 
ir prieinama piliečiams. Iš tiesų, Europos Sąjungos lygmeniu priimami sprendimai vis 
labiau susiję su įvairiais Europos Sąjungos piliečių kasdienio gyvenimo aspektais. 

 
2. Atsižvelgiant į tai būtina imtis reikiamų priemonių, kad būtų keičiamas Europos 

Parlamento valdymo būdas ir administravimo kultūra, siekiant užtikrinti geresnį 
bendravimą su visuomene. 

 
3. Sąvoka „visuomen÷“ apima visus fizinius ir juridinius asmenis (Europos Sąjungos 

piliečius, trečiųjų šalių piliečius, ūkio subjektus ir kt.), gyvenančius Europos 
Sąjungoje, nesvarbu, ar jie veikia tiesiogiai, ar per atstovus, pvz., advokatus ar interesų 
grupes. 

 
4. Atlikdamas savo pareigas pareigūnas ar tarnautojas visuomet turi privalo 

nediskriminuoti asmens, kuris kreipiasi, d÷l tautyb÷s, lyties, ras÷s ar etnin÷s kilm÷s, 
kultūros, religijos, amžiaus, kalbos, lytin÷s orientacijos, fizin÷s būkl÷s. Be to, jis 
niekada neturi piktnaudžiauti įgaliojimais, kurie jam suteikti pagal pareigas. 

 
5. Pareigūnas ar tarnautojas, bendraudamas su visuomene, turi elgtis deramai ir būti 

pasirengęs pad÷ti.  
 
 
A. Administracinis skaidrumas 

 
1. Visus prašymus raštu, kuriuos tam tikram Europos Parlamento administraciniam 

skyriui siunčia institucijoje nedirbantis asmuo, reikia nagrin÷ti kuo skubiau. 
Vadovaujantis taikomomis nuostatomis atsakymas pateikiamas oficialia Europos 
Sąjungos kalba, kurią kreipdamasis vartojo asmuo. 

2. Jei prašymas per klaidą nusiunčiamas ne tai administracinei tarnybai, pareigūnas ar 
tarnautojas nedelsdamas perduoda jį kompetentingai administracinei tarnybai. 

 
3. Visi sprendimai turi būti pasirašomi juos pri÷musių asmenų, juose turi būti nurodoma 

jo pavard÷, vardas ir pareigos. 
 
4. Pareigūnas ar tarnautojas, remdamasis atitinkamomis taisykl÷mis ir vadovaudamasis 

vadovų duotais nurodymais, turi aiškiai išd÷styti nepalankaus sprendimo priežastis. 
 
5. Jei d÷l sprendimo galima pateikti skundą, jame taip turi būti nurodytas skundo 

pobūdis, įstaigos, į kurias galima d÷l to kreiptis (skiriantysis pareigūnas / sudaryti 
sutartį įgaliota tarnyba, Europos ombudsmenas, Teisingumo Teismas ir kt.), ir taikomi 
terminai. 
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6. Jei pareigūnas ar tarnautojas, eidamas savo pareigas, bendrauja su visuomene, į 

telefono skambučius ir (arba) elektroninius laiškus jis turi atsakyti per kuo trumpesnį 
laiką. Jei pareigūno ar tarnautojo n÷ra darbo vietoje, telefono linija turi būti perjungta į 
jį pavaduojančio ar budinčio darbuotojo liniją, taip pat persiunčiami elektroniniai 
laiškai. Vadovai turi pasirūpinti, kad būtų užtikrintas pavadavimas. 

 
7. Tarnybų, turinčių ryšių su visuomene, pareigūnai ir tarnautojai į klausimus turi 

atsakyti atsižvelgdami į taisykl÷se nustatytus apribojimus ir administracinę praktiką. 
 
8. Visus netikslius ar neteisingus klausimus reikia grąžinti siunt÷jams ir paprašyti 

pateikti paaiškinimus. 
 

 
B. Galimyb÷ susipažinti su Europos Parlamento dokumentais 
 
1. Europos bendrijos steigimo sutarties 255 straipsnyje numatyta, kad visi asmenys gali 

susipažinti su Europos Parlamento dokumentais. Bendrieji principai, 
reglamentuojantys šią galimybę ir jos apribojimus, nustatyti Reglamente (EB) 
1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31). Nor÷damas, kad šio reglamento būtų laikomasi, 
Europos Parlamentas 2001 m. lapkričio 13 d. sprendimu pri÷m÷ savo Darbo tvarkos 
taisykles. 2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendime, paskelbtame 
Oficialiajame leidinyje (OL C 374, 2001 12 29), įtvirtintos specialiosios nuostatos, 
susijusios su galimybe susipažinti su Europos Parlamento dokumentais. 

 
2. Teisę gauti informaciją riboja asmens duomenų apsaugos principas, įtvirtintas EB 

sutarties 286 straipsnyje ir patikslintas Reglamente EB 45/2001 (OL L 8, 2001 1 12) 
bei Europos Parlamento biuro 2005 m. gruodžio 6 d. sprendime. Teisę gauti 
informaciją taip pat riboja profesin÷ paslaptis, įvirtinta EB sutarties 287 straipsnyje ir 
paaiškinta Tarnybos nuostatų 17 straipsnyje. 

 
3. Pareigūnai ir tarnautojai, bendraudami su asmenimis, prašančiais leisti susipažinti su 

Europos Parlamento dokumentais, visuomet turi atsižvelgti į visuomen÷s teisę 
susipažinti su dokumentais, įtvirtintą min÷tuosiuose teis÷s aktuose. 

 
4. Pagrindin÷ priemon÷, padedanti visuomenei susipažinti su dokumentais, yra Europos 

Parlamento nuorodų registras. Šiame registre galima tiesiogiai rasti daugumą 
teis÷kūros dokumentų. Kiek įmanoma, į registrą taip įtraukiamos nuorodos į kitus 
Europos Parlamento parengtus arba gautus dokumentus. Šiuo tikslu pareigūnai ir 
tarnautojai turi griežtai laikytis generalinio sekretoriaus nustatytų taisyklių, 
reglamentuojančių dokumentų registravimą ir dokumentų nuorodų įrašymą į Europos 
Parlamento nuorodų registrą. 

 
5. Europos Parlamento biuras savo 2001 m. lapkričio 28 d. sprendime nurod÷, kad 

prašymus susipažinti su Europos Parlamento dokumentais centralizuotai tvarkys už 
registrą atsakinga tarnyba (registre@europarl.europa.eu), kuri paprastai turi atsakyti į 
prašymą per penkiolika darbo dienų. Tod÷l visi pareigūnų ir tarnautojų gauti prašymai 
susipažinti su Europos Parlamento parengtais ar gautais dokumentais perduodami šiai 
tarnybai, išskyrus atvejus, kai prašoma susipažinti su dokumentu, kuris jau paskelbtas 
ir jį galima tiesiogiai rasti registre. Pastaruoju atveju pareigūnas padeda 
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suinteresuotam asmeniui jį rasti arba, atitinkamais atvejais, pateikia ieškomą 
dokumentą. 

 
6. Kai už registrą atsakinga tarnyba kreipiasi į pareigūnus ir tarnautojus d÷l prašymo 

susipažinti su tų pareigūnų ar tarnautojų tarnybos kompetencijai priklausančiu 
dokumentu, jie stengiasi atsakyti už registrą atsakingai tarnybai per penkias darbo 
dienas. 

 
 
C. Duomenų rinkimas ir informacijos saugojimas 
 
1. Jei Europos Parlamentui tenka rinkti visuomen÷s informaciją ar duomenis ir kai 

tikslas, kuriuo jie renkami, pasiekiamas, šią informaciją galima saugoti tik tam, kad ji 
būtų tvarkoma istoriniais, statistikos ar teisiniais tikslais, išskyrus atvejus, kai 
atitinkami asmenys duoda aiškų sutikimą.  

 
 
D. Skundai 
 
1. Visuomen÷ turi teisę pateikti Personalo generaliniam direktoriui skundą d÷l šio 

kodekso III dalies nuostatų pažeidimo. 
 

 
 

IŠVADOS 
 
 

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ir Bendrijos kūr÷jų pageidavimu pareigūnams ir 
tarnautojams, kad ir kokios būtų jų funkcijos, pareigų svarba ar užimamas postas, 
suteikiama išskirtin÷ garb÷ dirbti Europos Sąjungai.  
 
Šis darbas įpareigoja, tod÷l pareigūnai ir tarnautojai turi elgtis taip, kad pateisintų 
suteiktą garbę.  
 
Asmuo, dirbantis Europos Sąjungos institucijose, turi suvokti šiuos reikalavimus, 
nustatytus vadovaujantis tik Europos Sąjungos interesais, ir suprasti, kad jis ne tik gali 
naudotis Tarnybos nuostatuose suteiktomis garantijomis, bet ir privalo atlikti savo 
pareigas ir vykdyti įsipareigojimus.  
 
Tod÷l teis÷s aktų leid÷jai nor÷jo apsaugoti Europos Sąjungą nuo pavojaus, kad 
pareigūnai ir tarnautojai netaptų priklausomi nuo įvairių išor÷s veik÷jų ir spaudimą 
darančių subjektų. 
  
Darbo santykiai, nustatyti Tarnybos nuostatuose, įsitvirtino valstybių narių kultūroje ir 
istorijoje, o jų ypatumai atspindi 1950 m. geguž÷s 9 d. dvasią. 
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1 priedas 
 
 
 

PRAŠYMAS DöL IŠANKSTINIO LEIDIMO 
pagal Tarnybos nuostatų 11 straipsnio 2 pastraipą 

ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11, 54 ir 81 straipsnius 
________ 

 
„Pareigūnas be paskyrimų tarnybos [skiriančiojo pareigūno] leidimo iš jokios Vyriausyb÷s arba iš jokio kito šaltinio, nesusijusio su 

institucija, kurioje jis dirba, nepriima jokio apdovanojimo, pasižym÷jimo ženklo, suvenyro, dovanos arba bet kokio kito atlyginimo, išskyrus 

atlyginimą už paslaugas, suteiktas prieš įsidarbinimą arba iš÷jus atostogų atlikti karinę ar kitą valstybinę tarnybą, ir tik d÷l tokios 

tarnybos.“ 
 
 
 
I. PRAŠANTIS ASMUO (pareigūnas arba tarnautojas) 

 
PAVARDö ir vardas: 

 
Asmens numeris:      

  
Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
Telefonas: 

 
 

Prašymo pobūdis (nurodyti tiksliai): 
 
-  prašymo tikslas (apdovanojimas, pasižym÷jimo ženklas, suvenyras, dovana ir t. t.): 
 
 
 
 

 
-  vyriausyb÷s / administracijos / įmon÷s / kitos apdovanojimą (pasižym÷jimo ženklą) 

teikiančios įstaigos pavadinimas ir adresas 
 
 
 
 

 
- priežastys ir aplinkyb÷s: 

 
 
 
 
 
 

Data:      Prašymą teikiančio asmens parašas:  
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II. GENERALINIO DIREKTORIAUS NUOMONö3 d÷l šio prašymo suderinamumo su 

institucijos interesais: 
 
 
 
                   pritaria                          nepritaria 
 
 
 

 Jei atsakymas neigiamas, nurodyti, kod÷l: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data:       Parašas: 
 
 
 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius 
veiksmus ir saugoti asmens byloje 

                                                 
1 Kai prašymą teikia komandiruotas pareigūnas arba laikinasis frakcijos darbuotojas – frakcijos generalinio 

sekretoriaus nuomon÷, kai jį teikia Pirmininko kabineto arba Generalinio sekretoriaus kabineto darbuotojai – 
atitinkamų kabinetų vadovų nuomon÷. 
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2 priedas 
 
 
 

PRAŠYMAS DUOTI LEIDIMĄ 
vykdyti išor÷s veiklą arba įgaliojimus ne Bendrijose (Tarnybos nuostatų 12b straipsnis 

ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11, 54 ir 81 straipsniai) 
________ 

 
„Laikantis 15 straipsnio nuostatų, pareigūnas, pageidaujantis užsiimti nesusijusia su jo darbu apmokama arba neapmokama veikla arba 

atlikti kokią nors užduotį ne Bendrijose, pirmiausia turi gauti paskyrimų tarnybos [skiriančiojo pareigūno] leidimą. Leidimas nesuteikiamas 

tik tuo atveju, jeigu min÷ta veikla ar užduotis trukdo pareigūnui atlikti savo pareigas ar yra nesuderinama su institucijos interesais. 
Pareigūnas informuoja paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną] apie bet kokius su jo darbu nesusijusios veiklos ar užduoties, kurią jam 

leista atlikti, pokyčius, įvykusius po to, kai pareigūnas kreip÷si į paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną] prašydamas leidimo 1 dalyje 

nustatyta tvarka.  Leidimas gali būti atšauktas, jei veikla ar užduotis nebeatitinka sąlygų, min÷tų 1 dalies paskutiniame sakinyje.“ 
 
 
I - PRAŠANTIS ASMUO (pareigūnas arba tarnautojas) 
 

PAVARDö ir vardas: 
 
Asmens numeris:  
     
Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
Telefonas: 
 

 
Veiklos pobūdis (*):  
(patikslinti: mokymas (nurodyti kurso pavadinimą), studijos, darbo pobūdis ir kt.) 
 

 

 
 
 
 

Įstaiga, kurioje bus vykdoma veikla (*): 
 

Pavadinimas ir adresas: 
 

 
 
 
 

Informacija apie numatomą veiklą (*): 
 

Vieta, kurioje bus vykdoma veikla: 
 

Bendras valandų, kurias reik÷s faktiškai dirbti, skaičius: ...... val. per savaitę arba ....... val. 
per m÷nesį. 
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Numatyta šią veiklą vykdyti (kas nereikalinga, išbraukti): 
 
- ne darbo metu: 

- vakarais 
- šeštadieniais 
- sekmadieniais 
 

- darbo metu (nurodyti datas ir valandas): 
 

Dienų, kuriomis asmuo d÷l šios veiklos nebus darbe, skaičius (iš viso):  
 
Kai prašoma suteikti specialias atostogas, prid÷ti šių atostogų prašymo formą iš sistemos 
Streamline. 
 
 
 

 Finansin÷s sąlygos (*): 
 

Tiesiogiai ar netiesiogiai su šia veikla susijusios sumos, kurios bus gautos: 
 

 a) kelion÷s išlaidų apmok÷jimas: 
b) dienpinigiai: 

 c) kiti mok÷jimai (nurodyti): 
 
 
 

Leidiniai (*): 
 

Ar bus skelbiamas leidinys, šios veiklos rezultatas?  
Jei taip, nurodyti atlygį: 
 
 

______ 
 

(*)  Šią informaciją turi patvirtinti įstaiga, kurioje bus vykdoma veikla: 
 
 
 

Patvirtinta     Antspaudas ir parašas 
 
 

Data 
 

 
 Data:      Prašymą teikiančio asmens parašas: 
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II. GENERALINIO DIREKTORIAUS NUOMONö1 d÷l šio prašymo suderinamumo su 
institucijos interesais:  

 
 
                   pritaria                          nepritaria 
 
 
 
 Jei atsakymas neigiamas, nurodyti, kod÷l: 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Data:       Parašas: 
 
 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius 
veiksmus ir saugoti asmens byloje 
 

                                                 
1 Kai prašymą teikia deleguotas pareigūnas arba laikinasis frakcijos darbuotojas – frakcijos generalinio 

sekretoriaus nuomon÷, kai jį teikia pirmininko kabineto arba generalinio sekretoriaus kabineto darbuotojai – 
atitinkamų kabinetų vadovų nuomon÷. 
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3 priedas 
 
 

 
SUTUOKTINIO VEIKLOS DEKLARACIJA 

(Tarnybos nuostatų 13 straipsnis ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 
straipsniai) 
________ 

 
 
„Jei pareigūno sutuoktin÷ turi mokamą darbą, pareigūnas informuoja savo institucijos paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną]. Jei 

paaišk÷ja, kad darbo pobūdis yra nesuderinamas su pareigūno darbu ir jei pareigūnas negali įsipareigoti, kad jis bus nutrauktas per 

nurodytą laikotarpį, paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas], pasikonsultavusi su Jungtiniu komitetu, nusprendžia, ar pareigūnas toliau 

užims savo pareigas, bus perkeltas į kitas pareigas ar jam reik÷s atsisakyti pareigų.“ 
 
 
Pareigūno (tarnautojo) PAVARDö ir vardas: 
 
Asmens numeris:      
 
Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
Telefonas: 
 
 
Sutuoktinio PAVARDö ir vardas: 
 
Darbdavys: 
 
 
 
 
Sutuoktinio einamos pareigos: 
 
 
 
 
 
 
Pareigūnas (tarnautojas) patvirtina, kad pirmiau nurodyta informacija teisinga, ir įsipareigoja 
pranešti apie visus sutuoktinio profesin÷s pad÷ties pokyčius. 
 
 
 
 
Data:     Pareigūno (tarnautojo) parašas: 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius veiksmus ir 
saugoti asmens byloje 
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4 priedas 
 
 

PAREIŠKIMAS APIE KANDIDATŪROS TEIKIMĄ 
į aukštą viešosios tarnybos postą ar aukštas politines pareigas 

(Tarnybos nuostatų 15 straipsnio 1 pastraipa ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 
81 straipsniai) 

________ 
 
„Pareigūnas, ketinantis kandidatuoti į viešąją tarnybą, turi apie tai informuoti paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną]. Paskyrimų 

tarnyba [skiriantysis pareigūnas], vadovaudamasi tarnybos interesais, nusprendžia, ar: a) min÷tojo pareigūno turi būti pareikalauta išeiti 

atostogų d÷l asmeninių priežasčių, ar b) jam turi būti suteiktos kasmetin÷s atostogos, ar c) jam gali būti leista eiti savo pareigas sutrumpintą 

darbo laiką, ar d) jis gali toliau eiti savo pareigas, kaip ir anksčiau.“ 
 
 
I. PAREIŠKöJAS (pareigūnas arba tarnautojas) 
 

PAVARDö ir vardas: 
 
Asmens numeris:      
 

 Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
 Telefonas: 
  
      
Pateikti išsamią informaciją apie viešosios tarnybos, į kurią renkama (parlamento nario 
mandatas, Europos Parlamento nario mandatas, savivaldybių rinkimai ir kt.), ar aukštų 
politinių pareigų pobūdį: 
 
 
 
 
 
ir, prireikus, šią informaciją: 
 
 - rinkimų šalis ir vieta: 

 - rinkimų sąrašo pavadinimas: 

 - tame sąraše užimama vieta: 

 -  rinkimų kampanijos trukm÷ (nurodyti pradžios ir pabaigos datą ir ar ji vyks darbo 

laiku): 

 
 
Įsipareigoju nedelsdamas pranešti skiriančiajam pareigūnui arba sudaryti sutartį įgaliotai 
tarnybai, jei būsiu išrinktas, ir pateikti atitinkamą pareiškimą d÷l viešosios tarnybos 
pareigų ar aukštų politinių pareigų vykdymo. 

 
 

Data:      Prašymą teikiančio asmens parašas: 
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II.   GENERALINIO DIREKTORIAUS SPRENDIMAS1 
 
 
 
 
 
 

Data:      Parašas: 
 
 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius veiksmus ir 
saugoti asmens byloje 

                                                 
1 Kai pareiškimą teikia deleguotas pareigūnas arba laikinasis frakcijos darbuotojas – frakcijos generalinio 

sekretoriaus sprendimas, kai jį teikia pirmininko kabineto arba generalinio sekretoriaus kabineto darbuotojai – 
atitinkamų kabinetų vadovų sprendimas. 
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5 priedas 
 
 
 

PAREIŠKIMAS 
d÷l viešosios tarnybos pareigų ar aukštų politinių pareigų vykdymo 

(Tarnybos nuostatų 15 straipsnio 2 pastraipa ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 
81 straipsniai) 

 
________ 

 
„Į viešąją tarnybą išrinktas ar paskirtas pareigūnas apie tai nedelsdamas praneša paskyrimų tarnybai [skiriančiajam pareigūnui].  

Paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas], atsižvelgusi į institucijos interesus, posto svarbą, d÷l jo atsirandančias pareigas ir užmokestį 

bei atliekant tas pareigas patirtų išlaidų atlyginimą, priima vieną iš 1 dalyje išvardytų sprendimų.  Jei pareigūno pareikalaujama išeiti 

atostogų d÷l asmeninių priežasčių arba jam leidžiama eiti pareigas sutrumpintą darbo laiką, tokių atostogų laikotarpis atitinka ar 

sutrumpintas darbo laikas taikomas pareigūno kadencijos tame poste laikotarpį.“ 
 
 
 
I - PAREIŠKöJAS (pareigūnas arba tarnautojas) 
 

PAVARDö ir vardas: 
 
Asmens numeris:         
 

 Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
 Telefonas: 

 
  

Pateikti šią tikslią informaciją: 
 
 
 -  vykdomų pareigų pobūdis (parlamento narys, Europos Parlamento narys, 

savivaldybių rinkimai ir kt.): 
 
 - rinkimų šalis ir vieta: 
 
 - data, nuo kurios pradedama eiti pareigas, ir trukm÷: 
 
 - darbo valandos ir dažnumas: 
 
 - numatomas m÷nesinis atlyginimas: 
 
 
 
 
 

Data:      Pareišk÷jo parašas: 
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II. GENERALINIO DIREKTORIAUS SPRENDIMAS1 
 
 
 
 
 
 

  Data:      Parašas: 
 
 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius veiksmus ir 
saugoti asmens byloje 

                                                 
1 Kai pareiškimą teikia deleguotas pareigūnas arba laikinasis frakcijos darbuotojas – frakcijos generalinio 

sekretoriaus sprendimas, kai jį teikia pirmininko kabineto arba generalinio sekretoriaus kabineto darbuotojai – 
atitinkamų kabinetų vadovų sprendimas. 
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6 priedas 
 
 
 

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS 
prieš skelbiant su Bendrijų veikla susijusį tekstą 
(Tarnybos nuostatų 17a straipsnio 2 pastraipa 

ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11, 54 ir 81 straipsniai) 
________ 

 

„Nepažeidžiant 12 ir 17 straipsnių, pareigūnas, ketinantis vienas ar kartu su kitais skelbti ar imtis priemonių, kad būtų paskelbtas bet koks 

tekstas, susijęs su Bendrijų veikla, iš anksto apie tai informuoja paskyrimų tarnybą [skiriantįjį pareigūną]. 

Jei paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas] sugeba įrodyti, kad ši publikacija gali rimtai pažeisti teis÷tus Bendrijų interesus, ji raštu 

informuoja pareigūną apie savo sprendimą per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos.  Jei per nurodytą laikotarpį apie jokį sprendimą 

nepranešama, paskyrimų tarnyba [skiriantysis pareigūnas] laikoma neturinčia jokių prieštaravimų.“ 
 
 
 
I -  PRANEŠANTIS ASMUO (pareigūnas arba tarnautojas) 
 
 PAVARDö ir vardas: 
 
 Asmens numeris:      
 
 Tarnybinis adresas (vieta, pastatas, kabinetas):      
 
 Telefonas: 
 
  
 

Publikacija (prid÷ti visą tekstą ir pateikti trumpą teksto, kuris bus skelbiamas, santrauką): 
 

 
 
 
 
 
 
 Tekstą publikuojančio laikraščio, žurnalo ar leidyklos pavadinimas ir adresas: 
 
 
 
 
 
 Už šią publikaciją gautas atlygis ar honoraras: 
 
 
 
 Data:      Pranešančio asmens parašas: 
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II. GENERALINIO DIREKTORIAUS SPRENDIMAS1 
 

 
Ar dokumentas, kurį ketinama publikuoti, gali pažeisti Bendrijų interesus? 
 
 

TAIP  NE 
 
 

Jei atsakymas neigiamas, nurodyti, kod÷l: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data:       Parašas: 

 
 
 
 
Perduoti Darbuotojų ir karjeros valdymo skyriui Liuksemburge atlikti tolesnius veiksmus ir 
saugoti asmens byloje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Kai praneša deleguotas pareigūnas arba laikinasis frakcijos darbuotojas – frakcijos generalinio sekretoriaus 

sprendimas, kai praneša pirmininko kabineto arba generalinio sekretoriaus kabineto darbuotojai – atitinkamų 
kabinetų vadovų sprendimas. 


