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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0192/2009 dėl Bendrijos institucijose pagal sutartis dirbančių 
darbuotojų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Michael Ashbrook darbuotojų 
susivienijimo „Solidarity, Independence, Democracy“ (SID) vardu, su 
469 parašais1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, susivienijimo SID generalinis sekretorius, reiškia abejones dėl Bendrijos 
institucijose galiojančių pagal sutartis dirbančių darbuotojų įdarbinimo ir darbo sąlygų. Jis 
pažymi, kad laikinieji darbuotojai, kitaip nei pagal sutartis dirbantys asmenys, turi tas pačias 
nuostatuose įtvirtintas teises kaip ir darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis, 
ir gali dalyvauti vidaus atrankos konkursuose. Manydamas, kad tai akivaizdus Bendrijos 
principų, draudžiančių diskriminaciją, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir 
profesinės veiklos srityje pažeidimas, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis 
priemonių, kad būtų apsaugotos teisėtos pagal sutartis dirbančių darbuotojų teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas yra susivienijimo SID („Solidarity, Independence, Democracy“) –
darbuotojams atstovaujančios organizacijos – generalinis sekretorius. Jis prašo atšaukti vidaus 
konkursus COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 ir COM/INT/EU10/08/AD12 arba pataisyti juose nurodytas 
kandidatams keliamas sąlygas taip, kad teisę dalyvauti konkursuose įgytų visi pareigūnai ir 
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darbuotojai, nepaisant jų tautybės ar darbo sutarties tipo, remdamasis tokiais faktais:
a) šiuose konkursuose diskriminuojami senųjų Europos Sąjungos valstybių narių 

(toliau – ES-15) ir 2007 m. į ES įstojusių valstybių narių – Bulgarijos ir Rumunijos 
(toliau – ES-2) piliečiai, nes jie neatitinka tinkamumo kriterijų;

b) šiuose konkursuose diskriminuojami pagal sutartis dirbantys darbuotojai, nes jie
neatitinka tinkamumo kriterijų;

c) šie konkursai atskleidžia abejotiną praktiką, nes po tokių konkursų beveik visi 
laikinieji darbuotojai, kilę iš šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 
1 d. (toliau – ES-10), beveik automatiškai gali tapti pareigūnais, nors šie laikinieji 
darbuotojai niekada nėra sėkmingai dalyvavę EPSO organizuojamose atrankose, o 
paprasčiausiai atrinkti atitinkamo generalinio direktorato.

Konkursų istorija

2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjunga išsiplėtė, įstojus dešimčiai naujų valstybių narių.

2002 m. birželio 5 d. Komisija priėmė komunikatą dėl Komisijos veiklos ir žmogiškųjų 
išteklių išsiplėtusioje Europos Sąjungoje1. Šiame komunikate nurodomas dėl plėtros 
reikalingo papildomo personalo skaičius (tiksliau – poreikis sukurti 3 400 papildomas darbo 
vietas, finansuojamas iš veiklos biudžeto, ir 150 papildomų darbo vietų, finansuojamų iš 
mokslinių tyrimų biudžeto).

2003 m. vasario 19 d. Komisija priėmė komunikatą dėl Komisijos pareigūnų, kilusių iš 
naujųjų valstybių narių, įdarbinimo2. Šiame komunikate keliamas klausimas dėl atstovavimo 
naujosioms valstybėms narėms Komisijos administracijoje. Jame nustatytas pradinis tikslas 
sukurti 3 441 darbo vietą (neskaičiuojant tiesioginiams moksliniams tyrimams planuojamų 
pajėgų), kurios turi būti skiriamos išimtinai naujųjų valstybių narių piliečiams.

2004 m. vasario 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 401/20043, kuriame 
nustatomos specialios laikinosios Europos Bendrijų pareigūnų įdarbinimo priemonės dėl šio 
stojimo. Šių priemonių esmė visų pirma yra suteikti institucijoms teisę užpildyti laisvas darbo 
vietas, paskiriant į jas tik susijusių dešimties šalių piliečius (nukrypstant nuo tarnybos 
nuostatų, pagal kuriuos draudžiama į darbo vietas skirti tik tam tikros valstybės narės 
piliečius), neviršijant tam numatytų vietų skaičiaus ir atsižvelgiant į diskusijas dėl biudžeto4. 
Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2010 m. 
gruodžio 31 d.

Likus dvejiems metams iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, Komisija nusprendė patikrinti, 
kaip sekasi įgyvendinti pradinį tikslą ir įdarbinti naujųjų valstybių narių piliečius. Iš gautų 
duomenų matyti, kad Komisija iš tikrųjų pasiekė savo tikslų (dvejais metais anksčiau nei 
numatyta pereinamojo laikotarpio pabaiga), tačiau pakankamai didelę dalį šių šalių atstovų 

                                               
1 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Komisijos veiklos ir žmogiškųjų išteklių 
Europos Sąjungoje (COM(2002)311 galutinis).
2 N. Kinnocko pranešimas Komisijai C(2003)436/5 dėl Komisijos pareigūnų, kilusių iš naujųjų valstybių 
narių, įdarbinimo.
3 2004 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB, EURATOMAS) Nr. 401/2004, OL L 67, 2004 3 5, 
p. 1.
4 Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnis.
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sudaro laikinieji darbuotojai (apie 26 proc.). Apie šiuos faktus pranešta Parlamentui ir 
Tarybai1.

Šis aukštas laikinųjų darbuotojų, kilusių iš 2004 m. į ES įstojusių šalių, lygis visų pirma 
susijęs su tuo, kad trūksta (kiekybės, o ypač konkrečių profilių atžvilgiu) konkursus 
laimėjusių kandidatų, kuriuos Komisija įdarbina atsižvelgdama į bendrus tikslus. Kadangi 
rezervo sąrašai yra tarpinstituciniai, Komisija negalėjo įdarbinti daugiau kandidatų nei 
numatyta. Vis dėlto gali išaiškėti, kad priimti didelę laikinųjų darbuotojų dalį yra 
nesuderinama su tarnybos interesais. Iš tikrųjų tai, kad pasibaigus darbo sutarčiai išvyksta 
toks didelis skaičius laikinųjų darbuotojų, viena vertus, galėtų sutrikdyti sklandžią tarnybų 
veiklą (be to, jos netektų svaraus žinių bagažo), kita vertus, leistų rimtai suabejoti, ar 
pasiektas minėtas tikslas įdarbinti 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių piliečius.

2008 m. lapkričio 28 d., siekdama patenkinti poreikį įdarbinti nuolatinius darbuotojus, 
kilusius iš dešimties valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., 
Europos Komisija surengė atrankos testus ir penkis vidaus konkursus, kuriuose atsižvelgta į 
turimą kandidatų kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus; po jų turėta įdarbinti asistentus (AST1 
ir AST3) ir administratorius (AD5, AD9 ir AD12, dviem paskutiniais atvejais – padalinio 
vadovo pareigoms), turinčius Kipro, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, 
Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos pilietybę. Šių konkursų numeriai yra 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 ir COM/INT/EU10/08/AD12.

Kartu su kitais tinkamumo kriterijais pranešime apie konkursą buvo nurodoma, kad 
pasibaigus kandidatūrų pateikimo laikui kandidatai privalo:

- turėti dešimties valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. 
(Kipras, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir 
Čekija), pilietybę;

- būti Komisijos ar jai priklausančių tarnybų pareigūnai arba laikinieji darbuotojai, 
einantys pareigas, visų pirma dirbantys, išėję atostogų karo tarnybai atlikti, tėvystės ar 
šeimos atostogų, komandiruoti tarnybos interesais arba komandiruoti savo prašymu 
pirmaisiais šešiais komandiruotės mėnesiais, kaip nurodyta Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – nuostatai) 35 ir tolesniuose straipsniuose.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija visų pirma nori priminti, kad pagal nuostatus skiriančioji institucija savo įgaliojimus 
vykdo griežtai laikydamasi tarnybos nuostatų. Be to, nors ji turi plačius vertinimo įgaliojimus, 
ji visuomet juos vykdo prižiūrint teismams. Peticijoje išsakytas pagrindines pretenzijas reikėtų 
nagrinėti remiantis šiais faktais.

a) Konkursai, skirti įdarbinti dešimties 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių piliečius

Vienas iš tarnybos nuostatuose įtvirtintų principų yra tas, kad skiriančioji institucija veikia 

                                               
1 Žr. visų pirma Komisijos ataskaitą dėl ES-12 įdarbinimo Taryboje ir Parlamente (Veiklos organizacinė 
struktūra ir tarnybos vadovaujantiesiems darbuotojams bei moksliniams tyrimams skirtas biudžetas); 2009 m. 
vasario 1 d. padėtis ir 2008 m. rugsėjo 1 d. padėtis.
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atsižvelgdama vien į tarnybos interesus. Todėl sprendimas surengti vidaus konkursą 
priimamas neatsižvelgiant į suinteresuotų asmenų norą tapti Bendrijų pareigūnais. Situacija 
visai kitokia – nuostatų, kurie šiuo atveju yra tinkamas teisinis pagrindas, 29 straipsnio 
1 dalyje nurodoma, kad skiriančioji institucija tiria galimybes organizuoti vidaus konkursą, 
„kad institucijoje būtų užpildytos tuščios darbo vietos“, prieš tai ištyrusi galimybes užpildyti 
darbo vietas perkeliant darbuotoją į kitas pareigas [sertifikavimo] ar pareigų paaukštinimo 
būdu.

Šiuo atveju laisvos darbo vietos yra skirtos įdarbinti ES-10 šalių piliečius. Skiriančioji 
institucija, nustačiusi, kad institucijoje pareigūnų iš ES-10 šalių skaičius buvo gerokai 
mažesnis nei ES-10 šalių piliečiams skirtų darbo vietų skaičius, nusprendė surengti vidaus 
konkursą. Savaime suprantama, kad viena iš tinkamumo dalyvauti tokiame konkurse (kurio 
tikslas yra įdarbinti pareigūnais ES-10 šalių piliečius) sąlygų neišvengiamai turėjo būti ES-10 
šalies pilietybė.

Žinoma, galima paklausti, dėl kokių priežasčių Komisija panašaus konkurso nerengė ES-15 ir 
(arba) ES-2 šalių piliečiams.

Kalbant apie ES-15 šalių piliečius, atsakymas paprastas. Konkursas, skirtas vien ES-15 šalių 
piliečiams, prieštarautų tarnybos nuostatams. Galimybė rengti penkis aptariamus konkursus 
suteikiama minėtame Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004. Bet panašaus reglamento, 
pagal kurį leidžiama organizuoti konkursus, skirtus išimtinai ES-15 šalių piliečiams, nėra. 
Pagal minėto reglamento 2 straipsnį Komisija turėtų galimybę rengti konkursus tik dėl 
pareigūnų, kurių kalba buvo viena iš vienuolikos iki 2004 m. gegužės 1 d. oficialiosiomis 
buvusių Europos Sąjungos kalbų, įdarbinimo. Tačiau tokiuose konkursuose nebūtų galima 
užkirsti kelio dalyvauti aptariamų 10 šalių piliečiams (be to, dviejų iš šių dešimties šalių 
oficialioji kalba yra viena iš tų vienuolikos kalbų).

Tačiau rengti konkursus tomis vienuolika ES-15 šalių kalbomis kalbantiems pareigūnams 
įdarbinti nėra pagrindo. Viena vertus, laikinųjų darbuotojų iš ES-15 šalių santykis AT2b 
(1,26 proc.) ir AT2d (0,47 proc.) yra žemesnis už 3 proc. ribą palyginti su visomis nuolatinio 
darbo vietomis, pateiktomis Komisijos personalo lentelėje; šią ribą Komisija buvo nustačiusi 
savo sprendime dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo1. Kita vertus, šiuo metu turimi rezervo 
sąrašai su konkursus laimėjusiais ES-15 šalių kandidatais leidžia patenkinti artimiausių metų 
įdarbinimo poreikius.

Kalbant apie ES-2 šalių piliečius, padėtis kiek sudėtingesnė. Iš tikrųjų ES-2 šalių laikinųjų 
darbuotojų santykis palyginti su ES-2 šalių piliečiams skirtomis darbo vietomis (40 proc.) yra 
dar aukštesnis už ES-10 šalių piliečių santykį.

Tačiau, Komisijos nuomone, šiame etape būtų per anksti svarstyti apie tikslingumą 
organizuoti vidaus konkursą, kuriame dalyvautų vien ES-2 šalių piliečiai. Bulgarija ir 
Rumunija į Europos Sąjungą įstojo tik 2007 m. sausio 1 d. (vadinasi, praėjus dvejiems 
metams nuo ES-10 valstybių įstojimo). Be to, pereinamasis laikotarpis, per kurį darbo vietos 
gali būti skiriamos vien ES-2 valstybių piliečiams, baigsis tik 2011 m. pabaigoje (ES-10 šalių 

                                               
1 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas C(2004)1597/7 dėl naujos politikos laikinųjų darbuotojų 
įdarbinimo srityje, 3 straipsnis. Šifruoti duomenys = padėtis 2009 m. sausio 1 d.
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atveju – 2010 m.). Galiausiai ES-2 šalių piliečių įdarbinimo tikslai (nustatyti 2007–2011 m. 
laikotarpiui) dar nepasiekti. Todėl šiame etape Komisija neatmeta galimybės surengti vidaus 
konkursą, skirtą ES-2 šalių piliečiams, tačiau mano, kad šis klausimas turės būti 
nagrinėjamas, kai faktinė padėtis bus aiškesnė.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad nėra prasminga panaikinti nurodytų 
konkursų rezultatus ar pakeisti priėmimo sąlygas, susijusias su pilietybe.

b) Konkursai, kuriuose gali dalyvauti tik pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Ginčijamas kandidatų tinkamumo kriterijus (t. y. kriterijus, kad nurodytuose penkiuose vidaus 
konkursuose teisę dalyvauti turi tik tarnautojai ir laikinieji darbuotojai, atimant šią galimybę iš 
darbuotojų, dirbančių pagal sutartis) nėra nulemtas skiriančiosios institucijos sprendimu. Tai 
tiesiogiai lemia tarnybos nuostatai, kurių 29 straipsnyje nurodoma, kad siekdama užpildyti 
tuščias darbo vietas kurioje nors institucijoje skiriančioji institucija (...) išnagrinėja galimybes 
surengti „vidaus konkursą, kuriame gali dalyvauti tik pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, 
nurodyti Taisyklių, taikomų kitiems Europos Bendrijų tarnautojams, 2 straipsnyje“.

Kadangi taip nurodyta tarnybos nuostatuose, Komisija neturėjo kito pasirinkimo ir privalėjo 
juos taikyti (ir galimybę minėtuose konkursuose dalyvauti suteikti tik pareigūnams ir 
laikiniesiems darbuotojams). Todėl šiuo klausimu peticija negali būti patenkinta.

Be to, Komisija nori pažymėti, kad šis tarnybos nuostatų punktas nėra diskriminacinis pagal 
sutartis dirbančių darbuotojų atžvilgiu. Iš tikrųjų pagal Taisyklių, taikomų kitiems Europos 
Bendrijų tarnautojams, 2 straipsnį laikinieji darbuotojai, kaip ir pareigūnai, užima darbo vietą, 
kuri yra įtraukta į personalo lentelę, pridedamą prie kiekvienos institucijos biudžeto. Toks 
nėra pagal sutartį dirbančių darbuotojų atvejis (jiems mokama iš asignavimų ir jie neužima 
darbo vietos, įtrauktos į personalo lentelę).

Todėl, jei laikinasis darbuotojas laimi vidaus konkursą, institucija gali nesunkiai įdarbinti 
laimėtoją arba jo paties, arba kitoje darbo vietoje (bet pastaruoju atveju laikinasis darbuotojas 
palieka anksčiau užimtą darbo vietą). To negalima pasakyti apie konkursą laimėjusį pagal 
darbo sutartį dirbantį darbuotoją, kurį, kaip ir bet kokį viešąjį konkursą laimėjusį kandidatą, 
reikia skirti į neužimtą darbo vietą.

Šiuo atveju, kaip jau minėta, visos ES-10 šalių piliečiams skirtos vietos yra užpildytos (trys 
ketvirtadaliai pareigūnų ir ketvirtadalis laikinųjų darbuotojų). Todėl, jei nebūtų padidintas 
darbo vietų, skirtų ES-10 šalių piliečiams, skaičius arba nebūtų anksčiau laiko atleisti 
laikinieji ES-10 šalių darbuotojai, nedalyvavę konkurse ar jame nelaimėję, nebūtų ir darbo 
vietų, kurios galėtų būti skirtos ES-10 šalių piliečiams siekiant įdarbinti pagal sutartį dirbusį 
darbuotoją, dalyvavusį (quod non) vidaus konkurse ir jį laimėjusį.

c) Kaltinimai abejotina praktika

Komisija mano, kad paskutinėje peticijos dalyje pateikiami tik nepagrįsti teiginiai ir 
kaltinimai.

Visų pirma peticijos pateikėjas tvirtina, kad iš 4 000 ES-12 šalių pilietybę turinčių pareigūnų, 
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savo pareigas pradėjusių eiti per pastaruosius ketverius metus, 1 200 savo karjerą pradėjo kaip 
laikinieji darbuotojai. Komisija nežino, iš kur šios peticijos pateikėjas ima šiuos skaičius. Kad 
ir kaip ten būtų, pažymėtina, kad 2009 m. vasario 1 d. (peticija pateikta vasario 20 d.) 
Komisijoje dirbančių ES-12 šalių pareigūnų (dirbančių pagal sutartis ir stažuotojų) skaičius 
buvo ne 4 000, bet 2 945 (tai atskleidžiama ir minėtoje ataskaitoje). Bendras ES-12 šalių 
laikinųjų darbuotojų, kuriuos Komisija įdarbino nuo 2004 m., skaičius yra tik 1 5581, o 
2009 m. vasario 1 d. 1 166 iš jų vis dar turėjo laikinųjų darbuotojų statusą (tai reiškia, kad 
pareigūnais tapo mažiau nei 300 buvusių laikinųjų darbuotojų). Tai toli gražu ne 
1 200 pareigūnų, kurie esą anksčiau buvę laikinieji darbuotojai, kaip klaidingai teigia peticijos 
pateikėjas.

Be to, peticija mėginama įteigti, esą tai, kad šie pareigūnai (1 200 tapusiųjų pareigūnais, iš 
tikrųjų – mažiau nei 300) pradėjo savo karjerą Komisijoje kaip laikinieji darbuotojai, turėtų 
būti laikoma „abejotina praktika“ (angl. malpractice).

Visi iki šiol rengti konkursai, kurių tikslas – įdarbinti ES-12 šalių piliečius, buvo viešieji 
konkursai. Todėl Komisijai sunku suprasti, dėl ko peticijos pateikėjas reiškia tokią stiprią 
kritiką; Komisija mano, kad šie teiginiai dėl laikinųjų darbuotojų, paskirtų dirbti pareigūnais 
laimėjus viešuosius konkursus, yra negarbingi.

Be to, peticijoje tvirtinama, kad abejonių sukėlusių vidaus konkursų padarinys bus tas, kad 
daugumai (angl. most) laikinųjų darbuotojų bus pasiūlytas darbas iki gyvos galvos. Ir šiuo 
atveju teiginys stipriai prasilenkia su tiesa. Pirma, šių penkių konkursų laimėtojų skaičius 
(550) iš tikrųjų yra mažesnis nei galimų susijusių ES-10 šalių laikinųjų darbuotojų skaičius 
(7932). Antra, šiuose konkursuose taip pat gali dalyvauti pareigūnai; iš tikrųjų bendras 
kandidatų skaičius (1 952) gerokai lenkė laimėtojų skaičių (550). Tai reiškia, kad statistinė 
sėkmės tikimybė buvo vienas iš keturių (kitais žodžiais tariant, daug mažiau nei „dauguma“).

Galiausiai peticijoje tvirtinama, kad šie laikinieji darbuotojai skiriami dirbti pareigūnais 
nepakankamai dėmesingai ištyrus jų kvalifikaciją. Ir šiuo atveju peticijoje išsakyta kritika 
nėra pagrįsta. Tiesa, – į tai atkreipiamas dėmesys ir peticijoje, – dauguma minimų laikinųjų 
darbuotojų buvo įdarbinti neįvykdę oficialios atrankos procedūros. Bet kaip tik dėl šios 
priežasties Komisija siekė surengti penkis nurodytus vidaus konkursus pagal viešųjų konkursų 
standartus. Iš tikrųjų šių vidaus konkursų vykdymą Komisija patikėjo EPSO, o vidaus 
konkursų tvarka (pobūdis ir užduočių sudėtingumas) ir „bendrosios“ priėmimo sąlygos 
(nesusijusios su tuo, kad tai vidaus konkursas) buvo nustatytos taikant tuos pačius standartus, 
kaip ir rengiant ES-10 šalių piliečiams skirtus išorės konkursus.

Kad šie konkursai vykdomi labai rimtai, puikiai parodo konkurso COM/INT/EU10/08/AST1 
eiga, kuriame dalyvavo sąlyginai nedaug kandidatų (196 kandidatai tikintis 170 laimėtojų). Po 
kompiuterinio egzamino ir egzamino raštu likę vos 86 kandidatai. Šie skaičiai rodo, kad 
aptariami konkursai yra labai rimti, o jų laimėtojai įrodo savo gebėjimą tapti Bendrijų 
pareigūnais.

                                               
1 2009 m. birželio mėn. duomenys – šaltinis: sysper ir sysper2.
2 Reikalavimus atitinkančių laikinųjų darbuotojų skaičius: EU-10 šalių pilietybę turinčių ir Komisijoje 
dirbančių laikinųjų darbuotojų skaičius 2008 m. birželio pabaigoje (t. y. šeši mėnesiai iki paskutinės paraiškų 
pateikimo dienos) – šaltinis: Data Warehouse.
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Išvados

Komisijos nuomone, peticija neturi būti patenkinta.

Kiekvieną plėtros etapą lydi konkrečios priemonės, kuriomis siekiama per gana trumpą laiką 
užtikrinti, kad institucijose dirbtų atitinkamas stojančioms valstybėms narėms atstovaujančių 
piliečių skaičius. Patirtis rodo, kad šios priemonės dažnai sukelia neigiamą atsaką tų, kuriems 
šios „pozityviosios“ priemonės nėra taikomos. Tačiau gaila, kad kartais toks atsakas, kaip ir 
šiuo atveju, pavirsta niekuo neparemtais kaltinimais.“


