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I. ĮVADAS 

Skaidrumo registrą 2011 m. kaip bendrą sistemą sukūrė Europos Parlamentas ir 

Europos Komisija, sudarydami Tarpinstitucinį susitarimą. Tai viena iš svarbiausių 

priemonių, kuriomis, kaip ir tam tikromis kitomis iniciatyvomis, įgyvendinamas šių 

dviejų institucijų įsipareigojimas užtikrinti skaidrumą. Skaidrumo registras skirtas 

visoms organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems veiklą, 

kuria siekiama daryti įtaką ES institucijų sprendimų priėmimo ir politikos 

įgyvendinimo procesams. Skaidrumo registras sudaro sąlygas didinti visuomenės 

vykdomą kontrolę, suteikdamas galimybę piliečiams, žiniasklaidai ir 

suinteresuotiesiems subjektams stebėti interesų grupių atstovų veiklą ir galimą įtaką, 

nes jame galima matyti, kokie interesai yra ginami, kas tai daro ir kokiomis lėšomis. 

Nuo sukūrimo momento Skaidrumo registras išaugo ir dabar apima beveik 12 000 

subjektų1; visi jie yra pasirašę bendrą Elgesio kodeksą. Tai didžiausios apimties tokio 

pobūdžio priemonė pasaulyje. 

II. DABARTINĖ SKAIDRUMO REGISTRO PADĖTIS2 

1. Statistiniai duomenys  

Nors bendras užsiregistravusių subjektų skaičius ir toliau auga, šešios Skaidrumo 

registro kategorijos, į kurias galima registruotis, ir toliau buvo gana pastovaus 

proporcingo dydžio. 

2018 m. „Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos“ (II kategorija) 

ir toliau buvo didžiausia registracijos kategorija, dabar apimanti šiek tiek daugiau negu 

pusę visų užsiregistravusių subjektų (žr. 1 diagramą). Šios kategorijos subkategorijai 

„Prekybos ir verslo asociacijos“ ir toliau priklausė didžiausia grupė, sudaranti kiek 

daugiau negu 40 % kategorijos. Subkategorijos „Profesinės sąjungos ir profesinės 

asociacijos“ dalis 2018 m. šiek tiek išaugo iki beveik 15 %, o II kategorijos 

subkategorija „Įmonės ir įmonių grupės“ pasiekė beveik 39 %, t. y. padidėjo nuo 37 % 

praėjusiais metais (žr. II kategoriją 2 diagramoje). 

„Nevyriausybinės organizacijos“ (III kategorija) 2018 m. ir toliau buvo antras pagal 

dažnumą užsiregistravusiųjų tipas, sudarantis šiek tiek daugiau kaip ketvirtadalį visų 

užsiregistravusių organizacijų, panašiai, kaip ir praėjusiais metais.  

Šiek tiek (nuo daugiau kaip 11 % praėjusiais metais) sumažėjo kategorija 

„Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros arba savarankiškai dirbantys 

konsultantai“ (I kategorija), sudaranti kiek daugiau negu 10 % visų 

užsiregistravusiųjų.  

Mažiau registravosi „Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos“ (IV 

kategorija), „Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.“ (VI 

kategorija) ir „Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms 

bendruomenėms“ (V kategorija). 

                                                 
1 Skaičiuojami tik tiek subjektai, kurie buvo registruoti ir veikiantys 2018 m. gruodžio 31 d. 
2 Šioje ataskaitoje pateikti duomenys atspindi tik 2018 m. gruodžio 31 d. padėtį. 
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1 diagrama. Interesų grupių atstovų pasiskirstymas 

 

 

 

2 diagramos. Pasiskirstymas pagal subkategorijas3 

I kategorija. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai 

 

                                                 
3 III ir V kategorijos neturi subkategorijų, todėl jos į šį pasiskirstymą neįtrauktos. 
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II kategorija. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos 

 

IV kategorija. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos 
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VI kategorija. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.  
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3 lentelė. Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas  

2018 m. gruodžio 31 d. Skaidrumo registre buvo užsiregistravęs 11 901 

subjektas,   

kurie buvo pasiskirstę pagal tokias kategorijas ir subkategorijas: 

I. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai 
1 211 

Profesionalios konsultacijų įmonės 745 

Advokatų kontoros 120 

Savarankiškai dirbantys konsultantai 346 

II. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos 5 962 

Įmonės ir įmonių grupės 2 315 

Prekybos ir verslo asociacijos 2 419 

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos 893 

Kitos organizacijos 335 

III. Nevyriausybinės organizacijos 3 159 

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios 

organizacijos 
3 159 

IV. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos 924 

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos 586 

Akademinės įstaigos 338 

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 54 

VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 
591 

Regionų struktūros 118 

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos 103 

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų 

asociacijos ir tinklai 
87 

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus 

ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
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2018 m. Skaidrumo registre atlikta 2 762 naujos registracijos (skaičiuojant tik subjektus, 

kurie buvo įregistruoti 2018 m. ir vis dar veikė 2018 m. gruodžio 31 d.4). Per mėnesį 

vidutiniškai užsiregistruodavo 230 naujų subjektų (padaugėjo nuo 202 praėjusiais 

metais).   

Naujų registracijų pasiskirstymas pagal kategorijas buvo toks:  

 466 subjektai I kategorijoje,  

 1 143 – II kategorijoje,  

 741 – III kategorijoje,  

 231 – IV kategorijoje,  

 13 – V kategorijoje ir  

 168 – VI kategorijoje.  

Pastaba  

Ankstesnius (nuo 2011 m.) statistinius duomenis galite rasti Skaidrumo registro interneto 

svetainės statistikos puslapyje5.  

4 diagrama. Naujų registracijų skaičius per metus  

 

 

Bendras užsiregistravusiųjų skaičius išaugo nuo 11 612 2017 m. iki 11 901 2018 m., t. y. 

užsiregistravusiųjų padaugėjo mažiau nei 300, arba 2,4 %, o 2016–2017 m. jų padaugėjo 

6 % (5 diagrama).  

  

                                                 
4 Deaktyvacijos priežastys gali būti išsibraukimas savo noru, dėl reikalavimų neatitikimo ar po kokybės 

patikrinimo Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato atliktas pašalinimas ir kt. 
5 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt#lt  
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5 diagrama. Bendras užsiregistravusiųjų skaičius per metus 

 

Subjektai, kurių pagrindinė buveinė yra ES, sudaro apie 90 % visų užsiregistravusiųjų, 

t. y. gerokai daugiau negu 77 % ankstesniais metais. Dvi ES nepriklausančios šalys (JAV 

ir Šveicarija) vėl yra 10 pagrindinių šalių sąraše (6 diagrama). Skaidrumo registre yra 

organizacijų iš visų ES valstybių narių; pusė visų užsiregistravusiųjų deklaravo, kad 

pagrindinė jų buveinė yra vienoje iš šių keturių šalių: Belgijoje, Vokietijoje, Jungtinėje 

Karalystėje ir Prancūzijoje – taip pat, kaip ir ankstesnius keletą metų. Daugiau kaip 32 % 

visų užsiregistravusiųjų turi buveinę Belgijoje; maždaug 18-ai % visų užsiregistravusiųjų 

ši buveinė yra pagrindinė. 

6 diagrama. Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas pagal šalis – 10 pagrindinių šalių6 

 

                                                 
6 Šie statistiniai duomenys yra pagrįsti užsiregistravusio subjekto pagrindinės buveinės vieta, kaip nurodyta 

registracijoje. Kai kurie užsiregistravusieji, šalia pagrindinės būstinės, gali turėti atskirą ES būstinę 

Belgijoje.  
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2.  Su registracija susijusios paskatos 

Europos Parlamentas ir Europos Komisija registruotiesiems interesų grupių atstovams 

teikia tam tikras paskatas. Iš tikrųjų galimybė interesų grupių atstovams susitikti su 

sprendimus priimančiais asmenimis, patekti į patalpas ir dalyvauti tam tikruose Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos forumuose gali priklausyti nuo registracijos Skaidrumo 

registre. 

Europos Parlamento atveju tokie praktiniai su registracija susiję pranašumai yra šie: 

 

 ilgalaikis leidimas patekti į jo patalpas gali būti išduodamas tik užsiregistravusių 

organizacijų atstovams, kai jį patvirtina jo saugumo tarnyba. Ir patvirtinimo, ir 

atnaujinimo procedūros atliekamos internetu, duomenys paprastai apdorojami per 

3 darbo dienas7. 

 Kad interesų grupių atstovų organizacijos gautų leidimą kalbėti viešuose 

Parlamento komitetų posėdžiuose, jos turi būti įtrauktos į registrą. 

 Užsiregistravusieji gali per Skaidrumo registrą užsisakyti pranešimus e. paštu 

apie Europos Parlamento komitetų veiklą. 

 Kai atitinkamos organizacijos Europos Parlamento patalpose padeda organizuoti 

frakcijų renginius, jų gali būti paprašyta pateikti registracijos informaciją. 

 Iš atitinkamų organizacijų, prašančių Europos Parlamento pirmininko globojimo, 

bus prašoma pateikti įrodymus, kad jos yra užsiregistravusios. 

 

Komisijos atveju minėti pranašumai yra šie: 

 

 susitikimai su Komisijos nariais, kabinetų nariais ir generaliniais direktoriais: 

interesų grupių atstovai turi būti užsiregistravę, kad turėtų teisę susitikti su 

sprendimus priimančiais aukšto lygio asmenimis; 

 viešos konsultacijos: užsiregistravusioms organizacijoms automatiškai pranešama 

apie konsultacijas ir planus jų nurodytose srityse. „Užsiregistravusių 

organizacijų“ ir „kitų“ atsakymai skelbiami atskirai; 

 ekspertų grupės: registruotis registre reikalaujama tik tuo atveju, jeigu 

planuojama skirti tam tikrų tipų ekspertų grupių narius;  

 globėjo statusas: Europos Komisija savo, kaip globėjo, statusą suteikia tik 

užsiregistravusiems interesų grupių atstovams; 

 ryšiai su valstybės tarnautojais: Europos Komisijos pareigūnams 

rekomenduojama, prieš priimant kvietimą į susitikimą arba į renginį, patikrinti, ar 

interesų grupių atstovai yra užsiregistravę. Ryšiai su neužsiregistravusių 

organizacijų atstovais gali būti ribojami. 

  

Akreditacija Europos Parlamente 

 

Akreditacija patekti į Europos Parlamento patalpas gali būti suteikiama ne ilgesniam kaip 

12 mėnesių laikotarpiui. 2018 m. Europos Parlamentas išdavė daugiau kaip 8 000 

individualių leidimų atstovams iš daugiau kaip 2 500 organizacijų, užsiregistravusių 

Skaidrumo registre (pateikus naują prašymą arba atnaujinus registraciją). Tai rodo, kad 

šis skaičius, palyginti su 2017 m., kiek padidėjo8.  

 

                                                 
7 Taip pat žr.: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/transparency 
8 2018 m. buvo išduota 8 130 leidimų patekti į patalpas (2017 m. – 7 970) 2 510 organizacijų (2017 m. – 

2 506). 

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/transparency
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Tolimesnė raida  

 

Nuo 2017 m. Europos Parlamentas nebeleidžia ilgalaikių leidimų patekti į EP turėtojams 

iš organizacijų, kurių registracijos Skaidrumo registre yra sustabdytos, naudotis savo 

leidimais registracijos sustabdymo laikotarpiu. Jie gali gauti naują leidimą patekti į EP 

tik tada, kai organizacijos registracijos sustabdymas panaikinamas.  

2018 m. buvo pradėta taikyti nauja registracijos paskata – užsiregistravusiems 

subjektams suteikta galimybė užsisakyti pranešimus, susijusius su Europos Parlamento 

komitetų naujienomis. Abonementą galima tinkinti pagal politikos sritį ir kalbą.  

2018 m. pradėjusi veikti nauja funkcija į užsiregistravusių subjektų profilius Skaidrumo 

registre integruoja duomenis (PDF formatu) apie įvykusius užsiregistravusių subjektų 

susitikimus su Europos Komisija (su Komisijos nariais, jų kabinetų nariais ir 

generaliniais direktoriais). Ši nauja funkcija sudaro sąlygas gauti apibendrintą 

informaciją ir padidina skaidrumą. Ji grindžiama sąveika su 2017 m. pradėjusiu veikti 

Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registru9, todėl Skaidrumo registras 

gali atsisiųsti duomenis iš Komisijos ekspertų grupių registro. Skaidrumo registre 

automatiškai parodomas ekspertų grupės (-ių), kuriai (-oms) yra priskirtas užsiregistravęs 

subjektas, kad jis atstovautų bendram interesui (B tipo nariai) arba organizacijai (C tipo 

nariai), pavadinimas. 

3. Apsilankymai Skaidrumo registro svetainėje 

2018 m. Skaidrumo registro svetainėje10 apsilankyta apie 365 000 kartų11 (30 416 

apsilankymų per mėnesį), šiek tiek daugiau negu praėjusiais metais. Daugiausia 

lankytojų buvo iš Belgijos (29 %), Vokietijos (14 %), Jungtinės Karalystės (8 %) ir 

Prancūzijos (7,5 %). Apie 68 % apsilankymų buvo tiesioginiai, o 24 % lankytojų į 

svetainę pateko pasinaudoję paieškos sistemomis. Kalbant apie pasirinktas kalbas, 

mažiau negu puse atvejų lankytasi tinklalapio versijoje anglų kalba (apsilankymų nuo 

56 % sumažėjo iki 42 %), 17 % – vokiečių kalba (palyginti su 10 % praėjusiais metais), 

14 % – prancūzų kalba, 6 % – ispanų kalba, 5 % – italų kalba ir 16 % – kitomis 

kalbomis. 

 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt#lt 
11 Lankymasis apibrėžiamas kaip lankytojo buvimas interneto svetainėje pirmą kartą. Jei tas pats lankytojas 

apsilanko puslapyje praėjus daugiau kaip 30 minučių po paskutinio jo apsilankymo, tai bus užregistruota 

kaip naujas apsilankymas. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt%23lt
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III. SKAIDRUMO REGISTRO JUNGTINIO SEKRETORIATO VEIKLA  

Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (toliau – Registro sekretoriatas) sudaro Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė. Jų darbas, skiriamas su Skaidrumo 

registru susijusioms užduotims, abiejose institucijose sudaro maždaug 6 viso etato 

ekvivalentus.  

Registro sekretoriatas atsakingas už kasdienį Skaidrumo registro tvarkymą: jis teikia 

pagalbos tarnybos paslaugas, rengia registracijos gaires, tikrina duomenų kokybę, tvarko 

gautus perspėjimus ir skundus, koordinuoja IT plėtojimo ir sistemos priežiūros veiklą, 

rūpinasi informuotumo didinimu ir vykdo kitą komunikacijos veiklą, kuria siekiama 

populiarinti sistemą. Registro sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos 

generalinio sekretoriato Skaidrumo, dokumentų tvarkymo ir galimybės susipažinti su 

dokumentais skyriaus vadovas, 2018 m. liepos mėn. šias pareigas pradėjo eiti naujas 

koordinatorius.  

1. Registre esančių duomenų stebėsena  

Registro sekretoriatas koordinuoja novatoriškų IT sprendimų kūrimą, kad patobulintų 

sistemą, kuria grindžiamas Skaidrumo registras. Sekretoriatas tikrina visas naujas 

registracijas, siekdamas patikrinti tinkamumą ir užtikrinti užsiregistravusių subjektų 

pateiktų duomenų kokybę. 2017 m. gegužės mėn. pradėtas vykdyti automatinis galimų 

duomenų kokybės problemų nustatymas 2018 m. davė apčiuopiamų rezultatų. Registro 

sekretoriatas sprendė 256 vadinamojo neatlikto patvirtinimo atvejus. Ši procedūra 

taikoma registracijoms, kurių neleidžiama automatiškai skelbti, kol neišsiaiškinami 

konkretūs su jų duomenimis susiję klausimai. Visų registracijų, kurių duomenys yra 

neoptimalūs, skaičius nuo 6 % visų užsiregistravusių subjektų 2018 m. sausio mėn. 

sumažėjo iki 1,5 % 2018 m. gruodžio mėn.  

Dar viena 2018 m. pabaigoje pradėjusi veikti funkcija neleidžia užsiregistravusiems 

subjektams kelerius metus iš eilės rinktis varianto „Naujai sukurtas subjektas, finansiniai 

metai nebaigti“. Taigi, užsiregistravęs subjektas privalės pateikti paskutinių užbaigtų 

finansinių metų finansines sąmatas, jeigu subjekto registracija buvo atlikta daugiau nei 

prieš dvejus metus. 

Kalbant apie infrastruktūrą, buvo padidintas Registro saugumas ir pagerintas veikimas. 

Atsižvelgdamas į sukauptą patirtį ir iš suinteresuotųjų subjektų gautą grįžtamąją 

informaciją, Registro sekretoriatas taip pat pakeitė 2015 m. Skaidrumo registro 

įgyvendinimo gaires. Atnaujintoje redakcijoje išdėstyti tam tikri papildymai ir 

paaiškinimai, kuriais siekiama užsiregistravusiems subjektams padėti pateikti ir palaikyti 

tinkamą registraciją. Gairės Skaidrumo registro interneto svetainėje pateiktos 23 

oficialiosiomis kalbomis12. 

1.1 Pagalbos teikimas 

Siekdamas padėti registruojamiems subjektams, Registro sekretoriatas teikia pagalbos 

tarnybos paslaugas. 2018 m. Registro sekretoriatas atsakė į 943 individualias užklausas, 

pateiktas naudojant daugiakalbę internetinę „Kreipkitės į mus“ formą. Iš jų 591 užklausa 

buvo susijusi su esama registracija, o 125 – su nauja registracija; 227 pranešimai buvo 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=lt#lt 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
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pateikti kitais klausimais. Be to, Registro sekretoriatas siūlo naudotis telefono linija tam 

skirtomis savaitės valandomis. 

1.2 Kokybės patikrinimai 

Kokybės patikrinimas – tai Registro sekretoriato atliekamas tikrinimas, kurio tikslas – 

užtikrinti pagal Tarpinstitucinio susitarimo II priedą užsiregistravusių subjektų 

pateikiamų duomenų kokybę ir tikslumą, kad būtų išvengta faktinių klaidų ir reikalavimų 

neatitinkančių subjektų registracijos. Jei nesilaikoma Susitarimo II priede nustatytų 

reikalavimų, Registro sekretoriatas pradeda dialogą su užsiregistravusiais subjektais, 

siekdamas rasti tinkamą sprendimą.  

2018 m. Registro sekretoriatas atliko 3 963 kokybės patikrinimus, t. y. daugiau negu 

praėjusiais metais13. Per kokybės patikrinimus nustatyta, kad 48,52 % subjektų 

registracija buvo atlikta tinkamai (1 923), o su kitais subjektais buvo susisiekta dėl 

atitikties reikalavimams arba dėl jų įrašuose pateiktų duomenų nenuoseklumo. Iš 2 040 

subjektų, su kuriais buvo susisiekta, beveik 54 %, arba 1 110, subjektai buvo išbraukti iš 

Skaidrumo registro dėl vienos arba keleto iš šių priežasčių: nenuoseklūs, neteisingi arba 

neišsamūs duomenys, neatnaujinta registracija, dviguba registracija ir reikalavimų 

neatitikimas. Likusieji 934 subjektai savo registraciją tinkamai atnaujino remdamiesi 

Registro sekretoriato pateiktomis rekomendacijomis, o šeši kokybės patikrinimai 

2018 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo užbaigti. 

1.3 Perspėjimai  

Perspėjimas – mechanizmas, pagal kurį tretieji asmenys gali informuoti Registro 

sekretoriatą apie vieno ar kelių subjektų registraciją, kuri gali neatitikti reikalavimų arba 

kurioje gali būti faktinių klaidų, arba apie neregistruotų subjektų veiklą, patenkančią į 

Skaidrumo registro taikymo sritį. 2018 m. Registro sekretoriatas išnagrinėjo 22 atskirus 

perspėjimus14 (šeši iš pradžių buvo gauti kaip skundai, bet vėliau perkvalifikuoti į 

perspėjimus). Šie perspėjimai iš viso buvo susiję su 25 organizacijomis, nes du 

perspėjimai buvo susiję su vienu subjektu. Palyginti su 2017 m., perspėjimų skaičius šiek 

tiek padidėjo. Taip pat šiek tiek padaugėjo perspėjimų, susijusių su neregistruotų 

subjektų veikla15.  

Kai Registro sekretoriatas gauna pranešimus apie galimus Elgesio kodekso pažeidimus, 

kuriems išimtinai taikomas Elgesio kodekso d punktas16, tokie pranešimai tvarkomi kaip 

perspėjimai, jeigu jie pateikti dėl galimų faktinių užsiregistravusiųjų duomenyse esančių 

klaidų.  

1.4 Skundai  

Skundas – tai pranešimas apie įtarimą, kad užsiregistravęs subjektas nesilaikė Elgesio 

kodekso įpareigojimų, išskyrus įtarimus dėl faktinių klaidų, kurie nagrinėjami kaip 

perspėjimai (žr. 1.3 punktą).  

                                                 
13 2017 m. Registro sekretoriatas atliko 3 624 kokybės patikrinimus. 
14 Palyginti su 20 perspėjimų 2017 m. 
15 2018 m. su neregistruotais subjektais buvo susiję aštuoni perspėjimai, 2017 m. – septyni. 
16 Skaidrumo registro Elgesio kodekso d punktas: „[interesų grupių atstovai] užtikrina, kad, kiek jiems 

žinoma, registravimosi metu ir vėliau dėl jų vykdomos į registrą įtrauktos veiklos teikiama informacija 

būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti; sutinka, kad visa informacija, kurią jie pateikia, būtų peržiūrima, ir 

sutinka bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą informaciją ir ją 

atnaujinti“. 
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2018 m. Registro sekretoriatas gavo 13 skundų, iš kurių du buvo priimtini kaip skundai, 

o šeši buvo perkvalifikuoti į perspėjimus. Penki skundai buvo pripažinti nepriimtinais dėl 

to, kad jie buvo susiję su klausimais, nepatenkančiais į Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

Skaidrumo registro taikymo sritį, arba dėl to, kad nebuvo pateikta pakankamai duomenų 

skundui pagrįsti. 

Du priimtini skundai pateikti dėl įtarimų vieno ar daugiau iš toliau nurodytų Elgesio 

kodekso punktų pažeidimais, padarytais interesų grupių atstovų:   

 a punktas: „visada nurodo savo vardą, pavardę ar pavadinimą ir, jei taikytina, 

registracijos numerį bei subjektą (-us), kuriam (-ems) dirba ar atstovauja; 

deklaruoja savo propaguojamus interesus, tikslus ar siekius, ir, kai 

taikoma, nurodo klientus ar narius, kuriems atstovauja“;  

 b punktas: „niekada neišgauna ir nesiekia išgauti informacijos ar sprendimų 

nesąžiningai arba naudodami netinkamą spaudimą ar netinkamai elgdamiesi“; 

 c punktas: „bendraudami su trečiosiomis šalimis, neteigia turintys kokių nors 

oficialių santykių su Europos Sąjunga arba bet kuriomis jos institucijomis, 

nenurodo registracijos poveikio klaidingai, kad suklaidintų trečiąsias šalis ar 

Europos Sąjungos pareigūnus ir kitus darbuotojus, ir nenaudoja ES institucijų 

logotipų be aiškaus leidimo“.  

Registro sekretoriatui atlikus tyrimą ir susisiekus su atitinkamais užsiregistravusiais 

subjektais, vienas iš dviejų priimtinų skundų buvo baigtas nagrinėti atitinkamiems 

užsiregistravusiems subjektams pateikus tinkamą paaiškinimą ir atnaujinus registracijos 

duomenis, o kitas priimtinas skundas dar buvo nagrinėjamas, jį tinkamai išspręsti ir 

atnaujintus duomenis pateikti rengiamasi 2019 m. pradžioje. Papildomas savo iniciatyva 

vykdomas tyrimas buvo baigtas pašalinant registraciją Registro sekretoriato sprendimu 

dėl c punkto pažeidimo.  

2. Konsultacijos ir informuotumo didinimas  

Registro sekretoriatas nuolat siekia didinti Registro matomumą. Jo nariai reguliariai 

vykdo vidaus mokymus (dviejose dalyvaujančiose institucijose) ir išorės komunikacijos 

veiklą, kuria siekiama populiarinti Skaidrumo registrą ir mokyti juo naudotis.  

 Europos Parlamentas savo nariams ir jų padėjėjams bei darbuotojams surengė 

dvylika vidaus mokymų ir informacinių sesijų;  

 Europos Komisija surengė tris visą dieną trunkančius seminarus tema „Kaip 

tinkamai ir veiksmingai dirbti su interesų grupių atstovais“. Be to, ji surengė 

keturis mokymo kursus Skaidrumo registro tema, reaguodama į įvairių 

departamentų ad hoc prašymus.  

 Registro sekretoriatas taip pat dalyvavo 2018 m. kovo 21–22 d. Dubline 

vykusiame steigiamajame Europos interesų grupių atstovų registruotojų tinklo 

posėdyje ir pasikeitė informacija su įvairių ES valstybių narių panašių sistemų 

operatoriais. 

Be to, Europos Komisija per metus surengė dvylika pristatymų suinteresuotiesiems 

subjektams ir lankytojų grupėms, o Europos Parlamentas buvo pakviestas pristatyti 

Skaidrumo registrą šešiuose renginiuose, kuriuose dalyvavo akademinė bendruomenė ir 

studentų grupės, suinteresuotos interesų grupių atstovų veiklos skaidrumu.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=lt%23lt
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3. ES atvirųjų duomenų portalas ir Skaidrumo registras 

ES atvirųjų duomenų portale17 skelbiami istoriniai duomenys ir toliau traukė dėmesį. 

Duomenys sudaryti taip, kad naudotojai galėtų atsisiųsti (XML arba Excel formatu) 

asmenų, akredituotų patekti į Europos Parlamentą, sąrašą ir organizacijų, buvusių 

Skaidrumo registre prieš kelerius metus, sąrašą. Taip pat galima nagrinėti sąveikias 

duomenų vizualizacijas18. 

2018 m. tinklalapis buvo peržiūrėtas daugiau kaip 8 000 kartų, iš jo atlikta daugiau kaip 

1 700 duomenų atsisiuntimų. 

                                                 
17 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register 
18 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IŠVADA 

Registracijų skaičius 2018 m. toliau augo, nors, palyginti su 2017 m., augimas buvo 

mažesnis, o per metus užregistruotas 2 762 naujas subjektas. Skaidrumo registras 

šiandien yra didžiausia tokio pobūdžio duomenų bazė pasaulyje, turinti beveik 12 000 

užsiregistravusių subjektų. Jo, kaip interesų grupių atstovų duomenų bazės, matomumas 

ir svarba tebėra nepakitę.  

Veikdamas kaip Skaidrumo registro Elgesio kodekso sergėtojas, Registro sekretoriatas 

užtikrino, kad reaguojant į gautus perspėjimus ir skundus būtų imamasi tinkamų tolesnių 

administracinių veiksmų. 2018 m. svarbus prioritetas buvo gerinti bendrą Skaidrumo 

registro duomenų kokybę. 2017 m. sukurtas IT sprendimas palengvina registraciją ir 

naujai registruojamų bei jau užsiregistravusių subjektų duomenų atnaujinimo procesą. 

Šis mechanizmas ne tik padeda užsiregistravusiems subjektams išvengti dažniausiai 

pasitaikančių klaidų, bet ir praneša apie neatitikimus Registro sekretoriatui, kad jis galėtų 

imtis reikiamų tolesnių veiksmų. Ši naujovė padėjo gerokai pagerinti bendrą duomenų 

kokybę: registracijų, kurių duomenys yra neoptimalūs, skaičius nuo 6 % visų 

užsiregistravusių subjektų per metus sumažėjo iki 1,5 %.  

2018 m. Registro sekretoriatas ėmėsi pirmųjų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad būtų 

laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/172519 dėl fizinių 

asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant 

asmens duomenis. Šie veiksmai bus užbaigti 2019 m. 

Atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujo Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

privalomo Skaidrumo registro20, 2018 m. pirmąjį ketvirtį Europos Parlamento, ES 

Tarybos ir Europos Komisijos politiniai atstovai21 pradėjo derybas dėl privalomo ES 

Skaidrumo registro ir toliau tęsė šį procesą, kai Tarybai pirmininkavo Bulgarija ir 

Austrija. 

 

 

– PABAIGA –  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32018R1725  
20 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-627-LT-F1-1.PDF  
21 Už Skaidrumo registrą atsakinga Parlamento pirmininko pavaduotoja Sylvie Guillaume, Parlamento Konstitucinių 

reikalų komiteto pirmininkė Danuta Hübner, pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas 

Timmermansas ir Tarybai pirmininkaujančių Bulgarijos ir Austrijos atstovai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-LT-F1-1.PDF

