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Tema: Peticija Nr. 0035/2010 dėl pasiūlymo priimti naują teisės aktą, kurio tikslas 
būtų didinti ES pareigūnų atrankos procedūrų skaidrumą siekiant užtikrinti 
visiems kandidatams vienodas galimybes, kurią pateikė Airijos pilietis A. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Parlamentas apsvarstytų galimybę pasiūlyti priimti 
naują teisės aktą, kurio tikslas būtų didinti ES pareigūnų atrankos procedūrų skaidrumą ir 
užtikrinti visiems kandidatams vienodas galimybes. Pasak peticijos pateikėjo, šiame teisės 
akte turėtų būti nustatyta prievolė sėkmingai pasirodžiusius kandidatus įtraukti į sąrašą pagal 
kiekvieno jų nuopelnus. Paskui kandidatai turėtų būti įdarbinami atsižvelgiant į jų vietą 
tokiame sąraše. Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, kad turėtų būti viešai skelbiami įvykusių 
konkursų egzaminų dokumentai siekiant išvengti šiuo metu esančios padėties, kai vieni 
kandidatai turi galimybę su jais susipažinti, o kiti – neturi. Jis taip pat primygtinai ragina 
uždrausti pareigūnams, kurie tiesiogiai susiję su ES įdarbinimo procedūromis, dalyvauti 
mokant būsimus kandidatus. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad nepaisant jo keliamų klausimų 
svarbos jie nebuvo pripažinti tokiais naujausioje Europos personalo atrankos tarnybos 
parengtoje metinėje ataskaitoje (2008 m. ataskaita). Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šiuo 
metu taikomas procedūras būtina patobulinti siekiant laikytis naujos Lisabonos sutarties 
lygybei skirtų nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija
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Rašte, kuris 2008 m. rugsėjo 15 d. Komisijos generaliniame sekretoriate užregistruotas pagal 
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, 
peticijos pateikėjas prašė leisti susipažinti su tam tikrų pirminės atrankos testų raštu 
klausimais ir buvusių konkursų tam tikrų egzaminų raštu klausimais; jis prašė, kad su šiais 
klausimais galėtų susipažinti visuomenė.

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) nusprendė atmesti visą jo pradinį prašymą, todėl 
peticijos pateikėjas pateikė pakartotinį prašymą Komisijos generaliniam sekretoriatui.
Išnagrinėjus pakartotinį prašymą, leista susipažinti su dalimi dokumentų. Susipažinti leista su 
pagrindiniais dokumentais, susijusiais su tam tikrais egzaminų raštu klausimais. Tačiau 
neleista susipažinti su pirminės atrankos testų ir egzaminų raštu klausimais.

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento priimti naują teisės aktą, kuriame būtų 
nustatytos šios keturios priemonės: 

– rengiant konkursus į Europos civilinę tarnybą, į rezervo sąrašą laimėtojų pavardės turi būti 
įtraukiamos pagal kiekvieno jų nuopelnus, o institucijos pareigūnus privalės įdarbinti pagal jų 
vietą šiame sąraše;

– EPSO teisiškai turi būti įpareigota skelbti testų ir egzaminų raštu klausimus, naudotus 
visuose konkursuose, kuriuose kandidatams leista pasilikti šiuos klausimus, net jeigu šie 
klausimai buvo dar kartą panaudoti kompiuterinių (CBT – computer based tests) testų 
duomenų bazei papildyti;

– kadangi EPSO nustatyto draudimo 12 mėnesių dalyvauti mokant kandidatus neužtenka, 
atrankos komisijos nariams neturi būti leidžiama dalyvauti jokiame konkursų kandidatų 
mokyme, už kurį mokamas užmokestis arba ne, prieš suteikiant atrankos komisijos nario 
įgaliojimus, vykdant šiuos įgaliojimus arba jiems pasibaigus; toks pat draudimas dalyvauti 
mokant kandidatus turi būti taikomas EPSO personalui;

– įdarbindamos institucijos privalo taikyti skaidrią procedūrą, kad būtų atmesta bet kokia 
globos ir spaudimo galimybė.

Pagrįsdamas savo prašymus peticijos pateikėjas nurodo šiuos argumentus:

 buvusiuose konkursuose naudoti testai ir egzaminai raštu, kurių klausimus 
atitinkami kandidatai galėjo pasilikti, jau laisvai platinami;

 dėl to, kad EPSO atsisako leisti visuomenei susipažinti su šiais testais ir 
egzaminais raštu, sudaromos nepalankios sąlygos artimų ryšių institucijose 
neturintiems kandidatams;

 atrankos komisijos nariai dažnai moko kandidatus ruošdami juos EPSO 
konkursams;

 kandidatų, kurie turi artimų ryšių institucijose arba yra su jomis susiję, padėtis 
geresnė, palyginti su kitais kandidatais, nes jie lengviau gauna buvusių testų ir 
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egzaminų raštu medžiagą, kad pasiruoštų konkursams, jie vieninteliai gali 
lankyti mokymo kursus, daugiausia rengiamus institucijose, arba galiausiai 
įdarbinant pirmieji gauna informaciją apie laisvas darbo vietas institucijose; 

 EPSO vystymo programoje (EDP – EPSO Development Programme) 
nenustatomos priemonės šioms nevienodoms galimybėms pakeisti, tačiau, dar 
kartą naudojant EPSO testų ir egzaminų klausimus, sudaromos sąlygos 
kandidatams, kurie gali susipažinti su šiais klausimais, konkursuose dalyvauti 
sėkmingiau už kitus kandidatus;

 peticijos pateikėjas pabrėžia, kad jis neprašo leisti susipažinti su kompiuterinių 
testų klausimais, kurie laikomi duomenų bazėje ir neperduodami kandidatams. 

Peticijos pateikėjas prie savo peticijos prideda 9 priedus.

Komisijos pastabos

Dėl pirmojo prašymo: įpareigojimas skelbti rezervo sąrašus ir įdarbinti laimėtojus pagal 
kiekvieno jų nuopelnus, nustatytus atrankos komisijos

Šiuo metu teisinis konkursų pagrindas nustatytas Tarnybos nuostatuose ir jų III priede. 
Tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnyje nurodoma, kad „baigus darbą, Atrankos komisija 
sudaro tinkamų kandidatų <...> sąrašą; sąraše, jeigu įmanoma, turi būti bent dvigubai daugiau 
kandidatų pavardžių nei pareigybių, į kurias reikia paskirti pareigūnus.“ Iš šios nuostatos 
aiškėja, kad laimėtoją įtraukus į rezervo sąrašą suteikiama teisė jį įdarbinti kaip pareigūną, bet 
nesuteikiama jokia garantija, kad institucijos jį įdarbins.

Be to, steigdami EPSO, tarnybą steigiančių institucijų generaliniai sekretoriai 2002 m. liepos 
25 d. administraciniu sprendimu priėmė susitarimą dėl bendrųjų kartu atliekamos atrankos ir 
priėmimo į darbą principų bei rezervo sąrašų tvarkymo principų1 (toliau – generalinių 
sekretorių susitarimas).

Generalinių sekretorių susitarimo 3 principo 5 dalyje nustatyta, kad „rezervo sąrašuose 
paprastai yra trys–keturios nuopelnų grupės. Kiekvienoje grupėje kandidatų pavardės rašomos 
pagal abėcėlę, ir institucijoms suteikiama visiška laisvė juos pasirinkti. Iš esmės antrosios 
grupės ir paskesnių grupių kandidatai gali būti įdarbinami tik įdarbinus pirmosios grupės 
kandidatus <...> Tačiau leidžiama taikyti tinkamai pagrįstą šio bendrojo principo išimtį, 
atsižvelgiant į kiekvienos institucijos poreikius įdarbinti reikiamus konkrečių specializacijų 
darbuotojus ir Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje išdėstytus bendruosius principus.“

Kitaip nei tvirtina peticijos pateikėjas, institucijos nustatė, kad asmenys turi būti įdarbinami 
sudarius jų sąrašus pagal nuopelnus. Tačiau šie pagal nuopelnus sudaromi sąrašai yra ne 

                                               
1 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, Teisingumo Teismo 
sekretoriaus, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Regionų komiteto 
generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo susitarimas dėl bendrųjų kartu 
atliekamos atrankos ir priėmimo į darbą principų bei rezervo sąrašų tvarkymo principų.
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atskiri, bet sudaryti iš nuopelnų grupių, siekiant institucijoms suteikti tam tikrą veiksmų 
laisvę, kad jos iš laimėtojų išsirinktų tam tikrus konkrečiai darbo vietai būtinus kriterijus 
atitinkančius asmenis (pavyzdžiui, atsižvelgdamos į konkrečią profesinę specializaciją, 
konkrečios kalbos mokėjimą arba nustatytus įgūdžius).

Komisijos nuomone, taikant šį rezervo sąrašų naudojimo principą yra teisingai suderinamas, 
viena vertus, įpareigojimas atsižvelgti į laimėtojų nuopelnus, nustatytus atrankos komisijai 
atlikus jų rezultatų vertinimą, kaip pageidauja peticijos pateikėjas, kita vertus, tam tikra 
veiksmų laisvė, kuri institucijoms turi būti suteikiama siekiant įdarbinti laimėtojus, kurių 
konkreti specializacija tinkamesnė tam tikrai laisvai darbo vietai. Šia didele veiksmų laisve 
nesinaudojama savavališkai, ji turi būti pagrįsta tarnybos interesais ir pareigūnų įdarbinimo 
tikslais, nustatytais Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje.

Kitaip nei tvirtina peticijos pateikėjas, šiuo požiūriu EDP nustatytos priemonės, kurias taikant 
įdarbinimo procedūra taps dar skaidresnė. Pagal naująją EPSO sukurtą konkursų sistemą 
įgūdžių pasas iš vertinimo centro atskirai bus siunčiamas nelaimėjusiems kandidatams, 
laimėtojams ir institucijoms, taip suteikiant galimybę išsamiai susipažinti su atrankos 
komisijos atliktu kiekvieno įgūdžio, kurio reikia institucijoms, vertinimu ir leidžiant 
institucijoms pagrįsti, kodėl tam tikrai darbo vietai užimti iš kitų laimėtojų pasirinktas 
konkretus laimėtojas. 

Dėl šių priežasčių Komisija mano, jog esamomis nuostatomis jau užtikrinama, kad būtų 
teisingai atsižvelgta į kandidatų nuopelnus ir kartu institucijoms suteikta veiksmų laisvė 
įdarbinant, grindžiama tarnybos interesais. Įpareigojimu įdarbinant naudotis sąrašu tik pagal 
kiekvieno laimėtojo nuopelnus iš tikrųjų būtų neproporcingai apribota institucijų veiksmų 
laisvė įdarbinant pareigūnus. 

Dėl antrojo prašymo: teisinis EPSO įpareigojimas skelbti visus buvusių konkursų testų ir 
egzaminų raštu klausimus, kuriuos kandidatams leista pasilikti.

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad jis neprašo leisti visuomenei susipažinti su kompiuterinių 
testų klausimais, kurie laikomi duomenų bazėje ir nepateikiami suinteresuotiesiems 
kandidatams. Taigi jis pripažįsta šių klausimų konfidencialumą, kaip ir Komisija, primenanti, 
kad šis konfidencialumas taip pat pripažintas teismų praktikoje – sprendimo Matos Martins 
prieš Komisiją, byla F-2/02, 36 ir 178 punktuose. Tačiau peticijos pateikėjas nurodo, kad su 
tam tikrais klausimais jis prašo leisti susipažinti tik tuomet, jeigu jie praeityje buvo naudoti 
egzaminuose raštu.

Visų pirma Komisija nori atskirti buvusius pirminės atrankos testų raštu klausimus nuo 
buvusių egzaminų raštu klausimų. Abiem atvejais kandidatai klausimus galėjo pasilikti.

Dėl pirminės atrankos testų raštu Komisija visų pirma pabrėžia, kad įvedus kompiuterinius 
testus (CBT – Computer Based Test) ir įgyvendinus patobulintą pirminės atrankos etapą pagal 
EDP, pats šių testų pobūdis iš esmės pasikeitė. Įvesta naujų testų, pavyzdžiui, abstrakčiojo 
mąstymo testas ir (arba) elgesio tam tikrose situacijose testas, kartu panaikintas žinių apie 
Europos Sąjungą testas. Todėl Komisija mano, jog dėl to, kad kandidatai gali gauti buvusius 
pirminės atrankos testus raštu, iš tikrųjų jiems nesuteikiamas ypatingas lyginamasis 
pranašumas.
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Išskirtinai dėl pažintinių gebėjimų, bet ne žinių, testų Komisija taip pat primena, kad galimas 
mokymo poveikis rengiant su šios rūšies testais susijusį intensyvų mokymą arba intensyvias 
pratybas labai sumažintas. Esamomis sąlygomis per pratybas kandidatas galės tik geriau 
suprasti šios rūšies testą ir (arba) geriau organizuoti savo laiką atlikdamas jį. Tačiau remiantis 
buvusiais testais raštu vykdomos pratybos visiškai nebeatitinka tikrųjų egzamino sąlygų, 
nustatytų pagal naująją sistemą.

Komisija pritaria peticijos pateikėjo siekiui užtikrinti vienodas galimybes susipažinti su 
klausimais. Todėl įgyvendinant EDP į naują paraiškos formą įtrauktas interaktyvus testas, 
kuriame kandidatams pateikiami atskiri rezultatai (jų neskelbia EPSO), kad jie atliktų 
savarankišką vertinimą ir mokytųsi. Šio visiems kandidatams prieinamo testo tikslas – suteikti 
jiems galimybes iš anksto sužinoti savo rezultatus, palyginti su tais rezultatais, kurių bus 
prašoma per konkursą. Tai nauja pažanga, svarbi siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
kandidatams, kurie visi (artimai susiję arba nesusiję su institucijomis) gali sužinoti, kaip 
ruoštis konkursui. Be to, ši savarankiško vertinimo sistema greitai bus patobulinta, į 
interaktyvų testą įrašant daugiau klausimų, kad būtų tiksliau atspindėtos tikrosios egzamino 
sąlygos.

Peticijos pateikėjas labiausiai kritikuoja tai, kad duomenų bazėje EPSO dar kartą naudoja tam 
tikrus klausimus, kurie praeityje buvo paskelbti kandidatams. Tačiau šiuo metu naudojamoje 
duomenų bazėje nebėra jokio buvusių testų raštu klausimo. Duomenų bazę EPSO reguliariai 
atnaujina įtraukdama naujų klausimų, pritaikydama buvusius klausimus ir tam tikrus 
klausimus laikinai arba galutinai išimdama. Todėl duomenų bazės turinys nuolat kinta, 
reguliariai ją atnaujinant. 

Vis dėlto atsisakymas leisti visiems susipažinti su buvusiais klausimais raštu grindžiamas tuo, 
kad prireikus šiuos klausimus būtų galima panaudoti dar kartą, visų pirma vykdant tam tikras 
sutartininkų atrankas arba testus, kuriuos galėtų rengti agentūros.

Esamomis sąlygomis galimybė visuomenei susipažinti su tam tikrais buvusių pirminės 
atrankos testų klausimais bus vertinama kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į toliau 
išdėstytus argumentus. 

Atrodo, kad pagrindinis peticijos pateikėjo argumentas prašant privalomai skelbti visuomenei 
egzaminų raštu klausimus ir klausimus raštu su įvairiais pasirenkamais atsakymų variantais, 
kurie naudoti siekiant įvertinti srities žinias, ir vėl grindžiamas tuo, kad tam tikri artimiau su 
institucijomis susiję kandidatai gali lengvai susipažinti su šiais buvusiais klausimais, taip 
geriau pasiruošti konkursams ir dalyvauti juose sėkmingiau už kitus. 

Komisija nori priminti, kad procedūra labai pakeista. Pagal naująją konkursų sistemą, 
nustatytą EDP ir įgyvendinamą EPSO, numatytas vertinimo centras, kuriame pateikiami testai 
grindžiami tam tikrais bendraisiais įgūdžiais, taikomais pagal visų institucijų patvirtintą 
įgūdžių sistemą. Šiomis naujomis aplinkybėmis srities žinios nebėra lemiamos norint 
sėkmingai dalyvauti konkurse. Institucijos, remdamosi principu, kad reikalaujamais atestatais 
ir diplomais jau patvirtinamas tam tikras srities žinių lygis, nusprendė, kad šių žinių 
vertinimas egzamine nebeturi būti lemiamas siekiant sėkmingai dalyvauti daugelyje konkursų. 
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Egzaminų pobūdis pasikeitė, ir specialios žinios bus tikrinamos atliekant srities atvejo tyrimą. 
Kitų vertinimo centro užduočių (grupinė užduotis, žodinis prisistatymas ir struktūrinis
pokalbis) tikslas – patikrinti bendruosius įgūdžius. Pavyzdžiui, pranešimo apie konkursą 
EPSO/AD/177/10 (pranešimas paskelbtas OL C 64 A, 2010 3 16) V antraštinės dalies 2 ir 4 
dalyse nustatytas toks vertinimas: 0–20 balų skiriama už srities žinias (mažiausias 
reikalaujamas balų skaičius – 10); 0–10 balų skiriama už kiekvieną iš 8 bendrųjų įgūdžių 
(mažiausias reikalaujamas balų skaičius – 3 balai už kiekvieną įgūdį ir 50 balų iš 80 už visus 8 
bendruosius įgūdžius).

Bendriesiems kandidatų įgūdžiams vertinti buvę egzaminai raštu ir srities klausimai nebebus 
naudojami rengiant kandidatus, nes pagal esamą EDP sistemą bendrieji įgūdžiai yra lemiami 
kandidatams siekiant sėkmingai dalyvauti konkursuose. Komisija nurodo, kad pasirinkusios 
šią naująją sistemą institucijos veikė teisėtai, nes nustatyti egzaminų pobūdį ir vertinimą yra 
jų pareiga, nurodyta Tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 1 dalies e punkte.

Be to, atsižvelgiant į naujosios konkursų sistemos egzaminų pobūdį vienodos galimybės 
nebūtų skatinamos leidžiant visiems naudotis buvusiais tiek pirminės atrankos testų raštu, tiek 
egzaminų raštu klausimais. Kadangi egzaminų pobūdis ir forma skiriasi, srities rezultatai 
nebėra lemiami, kad kandidatas konkurse dalyvautų sėkmingai. Tačiau suteikus tokią 
galimybę visiems naudotis klausimais EPSO neturės svarbaus šaltinio ir bus pakenkta 
atrankos komisijos sprendimų priėmimo procesui, nes neatmetama galimybė, kad labai 
nedaug klausimų, ypač susijusių su labai konkrečiomis specializacijomis, galėtų būti 
performuluoti ir dar kartą panaudoti kaip modelis arba gairės naujiems klausimams kurti 
vykdant tam tikras atrankos procedūras.

Komisija mano, kad skaidrumo principą ir tai, kad EPSO turi turėti galimybę naudotis 
didelėmis klausimų atsargomis, galima suderinti atskirai vertinant kiekvieną prašymą leisti 
susipažinti su dokumentais, kaip šiuo metu nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Dėl trečiojo prašymo: draudimas atrankos komisijos nariams ir EPSO personalui dalyvauti 
mokant kandidatus

Visų pirma reikėtų patikslinti, kad EPSO personalas neorganizuoja kandidatų mokymo.

Peticijos pateikėjas labiausiai kritikuoja tai, kad atrankos komisijos nariai dalyvauja mokant 
kandidatus, visų pirma tuomet, kai mokymą daugiausia vykdo profesinės sąjungos. Pasak jo, 
taip neleidžiama užtikrinti lygių galimybių ir atrankos komisijos nepriklausomumo.

EPSO šiuo metu prašo institucijų nesiūlyti į atrankos komisijų narius pareigūnų, dėl kurių 
dalyvavimo mokyme galėtų kilti interesų konfliktas. Be to, atrankos komisijos nariai raginami 
pasirašyti konfidencialumo raštą su pareiškimu, kuriame jie patvirtina, kad pastaraisiais 
metais nebuvo mokytojai ir jais netaps po jų įgaliojimų atrankos komisijoje pabaigos 
eisiančiais metais. Šiame rašte atrankos komisijos nariai taip pat įsipareigoja neatskleisti savo 
darbo paslapčių. 

Peticijos pateikėjas mano, kad nurodyto vienų draudimo metų apribojimo neužtenka, ir prašo 
priimti teisės aktą, kuriame būtų numatyta visiškai uždrausti atrankos komisijos nariams 
dalyvauti mokant kandidatus, kai už mokymą mokamas užmokestis arba ne, mokoma 
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privačiai arba vykdant veiklą profesinėje sąjungoje, arba vykdant kitą veiklą. Prevenciškai šis 
draudimas taip pat turi būti taikomas EPSO personalui.

Šiuo klausimu Komisija pripažįsta, kad atrankos komisijos nariai ir EPSO personalas neturi 
dalyvauti mokant kandidatus. Tą įrodo faktas, kad EPSO personalas nedalyvauja šiame 
mokyme, o EPSO, skirdama atrankos komisijos narius, iš jų reikalauja minėto patvirtinimo.

Esamame teisiniame pagrinde – Tarnybos nuostatų 11a ir 12b straipsniuose – numatyti 
interesų konflikto atvejai, kuriais pareigūnai turi nesiimti tvarkyti reikalų, ir atvejai, kuriais 
būtinas išankstinis valdžios institucijos leidimas, kad būtų galima vykdyti su darbu nesusijusią 
veiklą, už kurią užmokestis mokamas arba ne.

Šiomis aplinkybėmis Komisija pritaria tam, kad atrankos komisijos nariams (ir galimai EPSO 
personalui) nedera dalyvauti mokant konkursų kandidatus. Tačiau taikant esamą teisinį 
pagrindą ir priemones, kurias EPSO įgyvendina skirdama atrankos komisijos narius, aptariami 
interesai tinkamai suderinami. 

Peticijos pateikėjo prielaida, kad buvusių atrankos komisijos narių vestus mokymo kursus 
lankę kandidatai konkursuose dalyvauja sėkmingiau už kitus kandidatus, grindžiama 
subjektyviu faktų vertinimu, kurio vieno neužtenka norint pagrįsti naujo teisės akto priėmimą. 
Testų pobūdis yra toks, kad pasirengimas nebesvarbus vertinant įgūdžius. Žinių apie Europos 
Sąjungą testai, kuriais būtų buvę galima sudaryti palankesnes sąlygas su institucijomis artimai 
susijusiems kandidatams, panaikinti.

Dėl ketvirtojo prašymo: įdarbindamos institucijos privalo taikyti skaidrią procedūrą, kad 
būtų atmesta bet kokia globos ir spaudimo galimybė

Kiekvienas konkurso laimėtojas įrodė, kad turi būtiną kvalifikaciją dirbti Europos pareigūnu 
ir dalyvavo labai konkurencingoje atrankos sistemoje. Visos institucijos, norinčios įdarbinti 
laimėtoją, gali susipažinti su visų laimėtojų gyvenimo aprašymais, taigi kiekvienas laimėtojas 
turi tokias pat galimybes būti įdarbintas. 

Kiekviena institucija turi nuspręsti, kurio laimėtojo įgūdžiai geriausiai atitinka aptariamos 
institucijos reikalavimus, kad jis būtų priimtas dirbti į laisvą darbo vietą, ir kiekviena 
institucija šiuo požiūriu turi didelę veiksmų laisvę. Tačiau negalima nustatyti jokio draudimo 
laimėtojui rodyti susidomėjimą konkrečia darbo vieta ar tarnyba.

Vis dėlto kad būtų padidintas skaidrumas priimant dirbti į laisvas darbo vietas institucijoje ir 
kartu suvokiant tai, jog visų pirma reikia išnagrinėti, ar laisvą darbo vietą gali užimti iš kitos 
darbo vietos institucijoje perkeltas pareigūnas, ES institucijos šiuo metu nagrinėja galimybę 
suteikti konkursų laimėtojams teisę susipažinti su tam tikrais pranešimais apie laisvas darbo 
vietas.

Išvada

Atsižvelgdama į šią informaciją Europos Komisija mano, kad vienodos kandidatų galimybės 
ir procedūrų skaidrumas pakankamai užtikrinami taikant esamus teisės aktus ir kad naujas 
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teisės aktas šioje srityje nebūtinas.“


