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NACIONALINIŲ EKSPERTŲ, KOMANDIRUOTŲ DIRBTI EUROPOS 
PARLAMENTE, TAISYKLöS 

BIURO SPRENDIMAS 
2009 m. geguž÷s 4 d. 

 
 
Biuras, 
 
– atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnį, 
 
– pasikonsultavęs su Teis÷s tarnyba, 
 
– kadangi: 
 
 
(1) komandiruojami nacionaliniai ekspertai (KNE) turi suteikti Europos Parlamentui galimybę 

pasinaudoti jų aukšto lygio žiniomis ir profesine patirtimi, ypač srityse, kuriose trūksta 
reikiamų žinių; 

 
(2) reik÷tų skatinti keistis profesine patirtimi ir žiniomis apie Europos politiką laikinai 

paskiriant valstybių narių administracijų ekspertus dirbti į Europos Parlamento tarnybas; 
 
(3) KNE tur÷tų būti skiriami daugiausia iš Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų, 

tačiau gali būti skiriami ir iš valstybių, regionų ir vietos valdžios institucijų arba iš 
valstybių narių, EFTA valstybių narių, kurios sudaro EEE dalį, šalių kandidačių arba 
trečiųjų šalių organizacijų, susijusių su valdžios institucijomis. Nacionaliniai ekspertai taip 
pat gali būti skiriami iš tarptautinių viešųjų organizacijų, jei jie gali įrodyti, jog yra 
teisiškai įdarbinti tose organizacijose; 

 
(4) šiose taisykl÷se apibr÷žtos KNE teis÷s ir įsipareigojimai turi užtikrinti, kad KNE vykdo 

savo pareigas tik vadovaudamiesi Europos Parlamento interesais; 
 
(5) atsižvelgiant į laikiną KNE darbo pobūdį ir į ypatingą jų statusą turi būti nustatyta, kad 

vykdydami viešosios teis÷s prerogatyvas KNE negali vykdyti kitų pareigų Europos 
Parlamente; 

 
(6) reikia nustatyti visas atitinkamas KNE darbą reglamentuojančias sąlygas. 
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NUSPRENDö: 
 

1 skyrius. Bendrosios nuostatos 
 
 
1 straipsnis. Taikymo sritis 
 
1. Šios taisykl÷s taikomos nacionaliniams ekspertams, kuriuos į Parlamentą komandiravo 

Europos Sąjungos valstybių narių, EFTA valstybių narių, kurios sudaro EEE dalį (toliau 
– „EEE šalys“), šalių, kurios pateik÷ prašymą d÷l naryst÷s Europos Sąjungoje arba 
trečiųjų šalių nacionalin÷s, regionų ir vietos valdžios institucijos arba valdžios 
institucijomis laikomos įstaigos, toliau – „komandiruojamieji nacionaliniai ekspertai“ 
(KNE). Jos taip pat taikomos ekspertams, kuriuos komandiravo tarptautin÷s viešosios 
organizacijos, jei jie įrodo, kad yra teisiškai įdarbinti tose institucijose. 

 Nukrypstant nuo šios pastraipos ir atsižvelgiant į bendrojo komiteto nuomonę, išimties 
tvarka generalinis sekretorius gali leisti komandiruoti ne pelno siekiančiose tyrimų 
įstaigose arba institucijose įdarbintus ekspertus dirbti Europos Parlamente. Vykti į tokio 
pobūdžio komandiruotes bus leidžiama tik tokiais atvejais, kai Europos Parlamentui 
laikinai reik÷s specifinių žinių. 

 
2. Asmenys, kuriems taikomos šios taisykl÷s, komandiruot÷s metu lieka įdarbinti savo 

darboviet÷je, o darbdavys toliau moka jiems atlyginimą. 
 
3. Išskyrus tuos atvejus, kai Europos Parlamento generalinis sekretorius nusprendžia 

kitaip, KNE privalo tur÷ti valstyb÷s nar÷s pilietybę. Įdarbindamas KNE Europos 
Parlamentas siekia išlaikyti geografinę ir lyčių pusiausvyrą bei vadovautis lygių 
galimybių principais. 

 
4. Nukrypimai nebus taikomi KNE iš EEE šalių, kurie buvo komandiruoti vadovaujantis 

su šiomis šalimis pasirašytų sutarčių sąlygomis ir laikantis jose nustatytų ad hoc sąlygų. 
Tai taip pat taikoma šalių kandidačių, kurios pasiraš÷ ad hoc susitarimus su Europos 
Parlamentu, KNE. 

 
5. D÷l komandiruot÷s tariamasi Parlamento generaliniam sekretoriui ir tos valstyb÷s nar÷s 

nuolatiniam atstovui arba tam tikrais atvejais darbdaviui keičiantis laiškais. EEE šalių 
atveju laiškais keičiamasi su EFTA sekretoriatu, o trečiųjų šalių – su diplomatin÷mis 
atstovyb÷mis. 

 Keičiantis laiškais pridedama šių taisyklių kopija. 
 
6. Visos šiose taisykl÷se esančios nuorodos į vyriškosios lyties asmenį taip pat laikomos 

nuorodomis į moteriškosios lyties asmenį ir atvirkščiai, išskyrus atvejus, kai iš konteksto 
aiškiai matyti, kad yra kitaip. 

 
2 straipsnis. Neatlyginamai komandiruojami nacionaliniai ekspertai 
 
Šiose taisykl÷se „neatlyginamai komandiruojami nacionaliniai ekspertai“ – tai ekspertai, kurių 
komandiruot÷s išlaidų nedengia Europos Parlamentas. 
 
Nacionalinius ekspertus nemokamai gali komandiruoti valstyb÷s nar÷s, paraišką d÷l naryst÷s 
pateikusios šalys arba tarptautin÷s organizacijos valdžios įstaigos, kai tuo pačiu metu keičiamasi 
Parlamento pareigūnais arba laikinaisiais frakcijų darbuotojais, vadovaujantis 2005 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento reglamentu d÷l jo pareigūnų arba frakcijų laikinųjų darbuotojų 
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komandiruočių, ir tam pačiam laikotarpiui, kurį trunka Europos Parlamento pareigūnų arba 
frakcijų darbuotojų komandiruot÷s. 
 
Valstybių pareigūnai taip pat gali būti nemokamai komandiruojami kaip nacionaliniai ekspertai 
ne ilgiau kaip ketveriems metamas vadovaujantis su atitinkamomis valstyb÷mis nar÷mis 
sudarytomis sutartimis. Šiuose susitarimuose turi būti nurodomas KNE skaičius ir numatomos jų 
pareigos. Ši pastraipa taip pat taikoma iš trečiųjų šalių neatlyginamai komandiruojamiems 
nacionaliniams ekspertams. 
 
1 straipsnio 5 dalyje d÷l keitimosi laiškais numatoma, kad neatlyginamai komandiruojamų 
nacionalinių ekspertų atveju nebus išmokamos 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos išmokos ir 
nebus kompensuojama 18 ir 17 straipsniuose numatytų kelion÷s ir persik÷limo išlaidų. 
 
 
3 straipsnis. Komandiruot÷s trukm÷ 
 
1. Pradinis komandiruot÷s laikotarpis negali būti trumpesnis nei šeši m÷nesiai ar ilgesnis 

nei dveji metai. Jis gali būti pratęsiamas kartą arba kelis kartus, tačiau visos 
komandiruot÷s trukm÷ negali būti ilgesn÷ kaip ketveri metai. Išimties atveju susijusio 
generalinio direktoriaus prašymu ir jei tai reikalinga tarnybai, generalinis sekretorius 
ketverių metų laikotarpio pabaigoje gali suteikti leidimą komandiruotę pratęsti dar vieną 
ar du kartus ilgiausiai dviem metams. 

 
 Nukrypdamas nuo šios pastraipos nuostatų generalinis sekretorius gali išimties tvarka 

leisti komandiruoti nacionalinius ekspertus dirbti Europos Parlamente trumpiau kaip 
šešis m÷nesius. 

 
2. Planuojama komandiruot÷s trukm÷ nustatoma keičiantis laiškais, kaip nurodyta 

1 straipsnio 5 dalyje. Ta pati procedūra taikoma, kai tęsiama komandiruot÷s trukm÷.  
 
3. KNE, kurie jau buvo komandiruoti dirbti Europos Parlamente, gali būti v÷l 

komandiruojami, o komandiruot÷s trukm÷ nustatoma vadovaujantis šio straipsnio 1 
dalies nuostatomis ir šiomis sąlygomis: 

 
a) KNE turi atitikti visus komandiruot÷s reikalavimus; 

 
b) nuo pirmosios komandiruot÷s pabaigos iki naujosios komandiruot÷s pradžios turi 

būti pra÷ję ne mažiau kaip šešeri metai; jei pasibaigus pirmajai komandiruotei 
KNE buvo pasiūlyta dirbti Europos Parlamente pagal sutartį, šešerių metų 
laikotarpis skaičiuojamas nuo šios sutarties galiojimo pabaigos. 

 
 Remiantis b punkte numatyta sąlyga Europos Parlamentui nedraudžiama pritarti KNE, 

kurio pirmoji komandiruot÷ truko trumpiau kaip ketverius metus, komandiruotei, tačiau 
tokiais atvejais naujos komandiruot÷s trukm÷ negali būti ilgesn÷ už likusią ketverių 
metų laikotarpio dalį, nepažeidžiant galimyb÷s komandiruotę pratęsti iki dar dvejų 
metų, kaip numatyta 1 dalyje. 

 
 
4 straipsnis. Komandiruot÷s vieta 
 
KNE gali būti komandiruojamas dirbti į bet kurią iš trijų Europos Parlamento darbo vietų. 
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5 straipsnis. Pareigos 
 

1. KNE padeda Parlamento pareigūnams arba laikiniesiems darbuotojams vykdyti jiems 
patik÷tas užduotis. 

 
2. KNE vyksta į komandiruotes ar išor÷s susitikimus tik tada, kai lydi Parlamento 

pareigūnus arba laikinuosius darbuotojus, o kai dalyvauja vieni – būna tik steb÷tojais 
arba renka informaciją. 

 
 Kai kuriomis išskirtin÷mis aplinkyb÷mis atitinkamos tarnybos generalinis direktorius 

gali nukrypti nuo šios taisykl÷s atsižvelgdamas į KNE suteiktą specialių leidimą ir 
nustatęs, kad tai nesukels interesų konflikto. Jokiomis aplinkyb÷mis KNE negali 
atstovauti Europos Parlamentui ir jo vardu sudaryti finansinių arba kitų įsipareigojimų 
ar vesti derybas. 

 
3. Tik Europos Parlamentas yra atsakingas už KNE pareigin÷s veiklos rezultatų 

patvirtinimą ir visų dokumentų vykdant tas pareigas pasirašymą. 
 
4. Atitinkamos Europos Parlamento tarnybos, KNE darbdavys ir KNE privalo d÷ti visas 

pastangas ir vengti bet kokio interesų konflikto arba pad÷ties, d÷l kurios kiltų toks 
konfliktas KNE vykdant pareigas komandiruot÷s Europos Parlamente metu. Tuo tikslu 
tarnyba, į kurią skiriamas KNE, iš anksto praneša KNE ir jo darbdaviui apie KNE 
siūlomas pareigas ir prašo KNE bei jo darbdavį raštu patvirtinti, kad jie nežino 
priežasčių, d÷l kurių KNE negal÷tų būti skirtas į tas pareigas. KNE prašoma pateikti 
informaciją apie galimą interesų konfliktą tarp jo šeimos aplinkybių ir jo pareigų, kurias 
jis tur÷s vykdyti komandiruot÷s metu. Šioje deklaracijoje reikia pateikti informaciją apie 
artimų šeimos narių profesinę veiklą arba apie kitus svarbius KNE arba jo artimų 
šeimos narių finansinius interesus. 

 
 Darbdavys ir KNE įsipareigoja pranešti tarnybos generaliniam direktoriui apie visus 

komandiruot÷s metu įvykusius aplinkybių pokyčius, d÷l kurių kiltų arba gal÷tų kilti 
interesų konfliktas.  

 
 Tarnyba, į kurią paskirtas dirbti KNE, savo archyvuose saugo tokios korespondencijos 

kopijas ir generaliniam sekretoriui arba atitinkamai Personalo generalinio direktorato 
tarnybai pareikalavus leidžia su jomis susipažinti. 

 
5. Generaliniam direktoratui, į kurį turi būti komandiruojamas KNE, nustačius, kad 

pastarojo veiklos pobūdis reikalauja ypatingų saugumo priemonių, prieš įdarbinant 
KNE turi būti gautas saugumo pažym÷jimas.  

 
6. Tokiu atveju, kai KNE nesilaiko 2, 3 ar 4 dalių nuostatose apibr÷žtų pareigų, 

Parlamentas gali nutraukti KNE komandiruotę pagal šių nuostatų 9 straipsnį.  
 
 
6 straipsnis. Teis÷s ir pareigos 
 
1. Komandiruot÷s metu: 
 

a) KNE vykdo savo pareigas ir veikia vadovaudamasis tik Europos Parlamento 
interesais;  
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b) KNE susilaiko nuo veiksmų, kurie gali sumenkinti jo užimamas pareigas, ypač 

nereiškia savo nuomon÷s viešai; 
 

c) KNE, kurie vykdydami savo pareigas turi pareikšti savo nuomonę apie veiklos 
vykdymą arba su ja susijusio sprendimą, su kuria susiję jų asmeniniai interesai, 
ribojantys jų nepriklausomumą, praneša apie tai tarnybos, į kurią jie paskirti, 
vadovui;  

 
d) nei asmeniškai, nei kartu su kitais KNE neskelbia ir neleidžia skelbti teksto, 

susijusio su Bendrijų veikla, prieš tai negavęs leidimo pagal Europos Parlamente 
galiojančias taisykles ir sąlygas. Leidimas nebus suteikiamas tik tokiais atvejais, 
kai siūlomas skelbti tekstas gali pakenkti Bendrijų interesams; 

 
e) visos savo pareigas vykdžiusio KNE atlikto darbo teis÷s priklauso Bendrijoms;  

 
f) KNE gyvena toje vietoje, į kurią komandiruojamas, arba nedideliu atstumu nuo 

tos vietos, ir d÷l kurios nekiltų sunkumų tinkamai vykdyti savo pareigas; 
 

g) KNE padeda ir pataria savo tiesioginiams vadovams, kuriems jie priskirti, bei 
atsiskaito jiems už patik÷tų užduočių vykdymą; 

 
h) KNE nepriima savo darbdavių arba valstybių vyriausybių nurodymų. Jie neteikia 

paslaugų savo darbdaviams ir vyriausyb÷ms, kitiems asmenims, privačioms 
įmon÷ms ar valdžios institucijoms.  

 
2. Komandiruot÷s metu ir po jos KNE turi būti itin diskretiški faktų ir informacijos, kurią 

sužinojo vykdydami savo pareigas, atžvilgiu; jie jokiais būdais negali nei perduoti 
dokumentus arba atskleisti informaciją, kuri dar nebuvo skelbta, neįgaliotiems 
asmenims, nei naudoti tokių dokumentų ar informacijos savo tikslais. 

 
3. Jei nesilaikoma 1 ir 2 dalies nuostatų komandiruot÷s laikotarpiu, Europos Parlamentas 

gali nutraukti KNE komandiruotę vadovaudamasis šių nuostatų 9 straipsniu. 
 
4. Pasibaigus komandiruotei KNE ir toliau privalo sąžiningai ir diskretiškai elgtis 

vykdydami jiems skirtas naujas užduotis ir prad÷dami eiti naujas pareigas ir prisiimdami 
privilegijas.  

 
 Tod÷l trejus metus nuo komandiruot÷s pabaigos KNE laiku praneša Europos 

Parlamentui apie pareigas ir užduotis, kurias jie turi atlikti savo darbdaviui ir d÷l kurių 
gali kilti interesų konfliktas pareigų, vykdytų komandiruot÷s Europos Parlamente metu, 
atžvilgiu. 

 
 

7 straipsnis. Profesin÷ patirtis ir kalbų mok÷jimas 
 
1. KNE privalo tur÷ti ne mažiau kaip trejų metų darbo visu etatu patirtį vykdant 

administracines, mokslines, technines, patariamąsias ar priežiūros pareigas, 
prilyginamas AD pareigin÷s grup÷s pareigoms, kurios apibr÷žtos Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatuose ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygose, kad gal÷tų būti komandiruotas į Europos Parlamentą. Prieš komandiruotę 
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KNE darbdavys pateikia Europos Parlamentui pažymą apie eksperto pareigas, vykdytas 
per paskutinius dvylika m÷nesių. 

 
2. KNE privalo gerai mok÷ti vieną iš Bendrijos kalbų ir pakankamai – antrą Bendrijos 

kalbą, kad gal÷tų atlikti jam pavestas pareigas. Trečiosios šalies KNE privalo gerai 
mok÷ti vieną iš Bendrijos kalbų, kad gal÷tų atlikti jam pavestas pareigas. 

 
 

8 straipsnis. Komandiruot÷s sustabdymas 
 
1. Europos Parlamento generalinis sekretorius, gavęs atitinkamo generalinio direktorato 

nuomonę, gali leisti sustabdyti komandiruotę ir nustatyti taikomas sąlygas; 
komandiruot÷s sustabdymo metu: 

 
a) nemokamos 15 straipsnyje numatytos išmokos; 

 
b) 17 ir 18 straipsniuose numatytos išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei 

komandiruot÷ sustabdoma Europos Parlamento prašymu. 
 
2. Europos Parlamentas praneša apie tai KNE darbdaviui. 
 
 

9 straipsnis. Komandiruot÷s nutraukimas 
 

1. Taikydamas 2 dalies nuostatas, Europos Parlamento generalinis sekretorius gali 
nutraukti komandiruotę atitinkamo generalinio direktorato ar KNE darbdavio prašymu, 
jei jie apie tai įsp÷ja prieš tris m÷nesius, arba KNE darbdavio prašymu, jei jis apie tai 
įsp÷jo prieš tokį pat laikotarpį ir jei generalinis sekretorius sutinka. 

 
2. Tam tikromis ypatingomis aplinkyb÷mis komandiruotę be įsp÷jimo gali nutraukti: 
 

a) komandiruotojo nacionalinio eksperto darbdavys, jei to reikia d÷l darbdavio 
esminių interesų, 

 
b) Europos Parlamento generalinio sekretoriaus ir darbdavio susitarimu, kai KNE 

paprašo abiejų šalių, jei to reikia siekiant patenkinti KNE pagrindinius, 
asmeninius ar profesinius interesus; 

 
c) Europos Parlamento generalinis sekretorius, jei KNE nevykdo šiose taisykl÷se 

numatytų savo pareigų. 
 
 Jei komandiruot÷ nutraukiama vadovaujantis c punktu, Europos Parlamentas 

nedelsdamas apie tai praneša darbdaviui. 
 
 

2 skyrius. Darbo sąlygos 
 
 
10 straipsnis. Socialin÷ apsauga 
 

1. Iki komandiruot÷s pradžios nacionalin÷ arba tarptautin÷ valdžios institucija, kurioje 
dirba KNE, patvirtina Europos Parlamentui, kad KNE komandiruot÷s metu bus taikomi 



DV/785596LT.doc   PE 422.581/BUR 

tie socialin÷s apsaugos klausimus reglamentuojantys teis÷s aktai, kurie taikomi KNE 
įdarbinusiai valdžios institucijai, kuri imsis padengti užsienyje patirtas išlaidas. 

 
2. Nuo pirmos komandiruot÷s dienos Europos Parlamentas apdraudžia KNE nuo 

nelaimingų atsitikimų. Europos Parlamentas pateikia jam taikomų nuostatų kopiją tą 
dieną, kai jis atvyksta į atitinkamą Personalo generalinio direktorato tarnybą sutvarkyti 
su komandiruote susijusių administracinių formalumų. 

 
 
11 straipsnis. Darbo laikas 
 
1. KNE taikomos Europos Parlamente galiojančios darbo laiko taisykl÷s.  
 
2. Visos komandiruot÷s metu KNE dirba visu etatu. Gavęs tinkamai pagrįstą atitinkamo 

generalinio direktorato prašymą, Personalo generalinis direktorius gali leisti KNE dirbti 
ne visą darbo dieną, jei jo darbdavys sutinka ir jei tai nepažeidžia Europos Parlamento 
interesų. Šiuo atveju atitinkamai sutrumpinamos kasmet÷s atostogos. 

 
3. Jei leidžiama dirbti ne visą darbo dieną, KNE privalo kiekvieną m÷nesį dirbti ne mažiau 

kaip pusę įprasto darbo laiko. 
 
4. Remiantis priimtomis vidin÷mis nuostatomis d÷l lankstaus darbo grafiko, kurios 

taikomos Europos Parlamento pareigūnams ir kitiems tarnautojams, KNE gali dirbti 
pagal lankstųjį darbo grafiką, jei tai leidžia Europos Parlamento tarnyba, į kurią jis yra 
paskirtas. Informavimo tikslais apie tokį leidimą pranešama atitinkamam Personalo 
generalinio direktorato skyriui.  

 
 

12 straipsnis. Nebuvimas darbe d÷l ligos 
 
1. Neatvykęs į darbą d÷l ligos ar nelaimingo atsitikimo, KNE apie tai kuo skubiau praneša 

savo skyriaus vadovui, nurodydamas savo buvimo vietos adresą. Jei nebūna darbe ilgiau 
kaip tris dienas, jis privalo pateikti medicinos pažymą, ir jo gali būti paprašyta 
pasitikrinti sveikatą per Europos Parlamento surengtą medicinos apžiūrą. 

 
2. Jei KNE nebūna darbe d÷l ligos ar nelaimingo atsitikimo trumpiau kaip tris dienas, bet 

daugiau negu dvylika dienų per dvylika m÷nesių, jis privalo pateikti medicinos pažymą, 
pateisinančią kiekvieną kitą nebuvimo darbe d÷l ligos atvejį. 

 
3. Jei nedarbingumas d÷l ligos trunka ilgiau kaip m÷nesį arba ilgiau už KNE tarnybos 

laiką, atsižvelgiama tik į ilgesnį laikotarpį ir savaime sustabdomos 15 straipsnio 1 ir 2 
dalyse numatytos išmokos. Ši nuostata netaikoma su n÷štumu susijusios ligos atveju. 

 
 Nedarbingumo atostogos negali trukti ilgiau už atitinkamo asmens komandiruotę. 
 
4. KNE, nukent÷jusiam d÷l nelaimingo atsitikimo darbe komandiruot÷s metu, ir toliau 

mokamos visos išmokos per visą laikotarpį, kol jis negali dirbti, iki komandiruot÷s 
pabaigos. 

 
 
13 straipsnis. Kasmet÷s ir tikslin÷s atostogos 
 



DV/785596LT.doc   PE 422.581/BUR 

1. KNE turi teisę į dvi su puse darbo dienų atostogų už visą tarnybos m÷nesį, iš viso 
trisdešimt dienų per kalendorinius metus. 

 
2. Atostogos suteikiamos gavus išankstinį tarnybos, į kurią paskirtas KNE, leidimą. 
 
3. Pagal pagrįstą prašymą KNE gali būti suteikiamos tikslin÷s atostogos šiais atvejais: 
 

a) KNE santuokos: dvi dienos; 
 

b) sunkios sutuoktinio ligos: iki trijų dienų; 
 

c) sutuoktinio mirties: keturios dienos; 
 

d) tiesiosios aukštutin÷s giminyst÷s linijos giminaičio sunkios ligos: iki dviejų dienų; 
 

e) tiesiosios aukštutin÷s giminyst÷s linijos giminaičio mirties: dvi dienos; 
 

f) vaiko gimimo: dvi dienos; 
 

g) sunkios vaiko ligos: iki dviejų dienų; 
 

h) vaiko mirties: keturios dienos. 
 
4. Atsižvelgdamas į KNE darbdavio tinkamai pagrįstą prašymą, Europos Parlamentas gali 

suteikti iki dviejų dienų tikslinių atostogų per dvylikos m÷nesių laikotarpį. Prašymai 
svarstomi kiekvienu konkrečiu atveju. 

 
5. Tikslines atostogas suteikia Personalo generalinio direktorato atostogų skyriaus 

vadovas, gavęs išankstinį tarnybos, į kurią paskirtas KNE, leidimą. 
 
6. 1, 3 ir 4 dalyse numatytų teisių sąrašas yra išsamus. Nesuteikiama jokių papildomų 

teisių d÷l kelion÷s trukm÷s, amžiaus ar kategorijos. 
 
7. Jei dirbama ne visą darbo dieną, atitinkamai sutrumpinamos kasmet÷s atostogos. 
 
8. Komandiruot÷s pabaigoje už nepanaudotas kasmetes atostogas pinigin÷ kompensacija 

nemokama. 
 
 
14 straipsnis. Motinyst÷s atostogos 
 
1. N÷ščiai KNE suteikiamos 20 savaičių motinyst÷s atostogos, kurių metu ji gauna 15 

straipsnyje numatytą išmoką. 
 
2. Po motinyst÷s atostogų komandiruotajai nacionalinei ekspertei, pateikusiai motinyst÷s 

faktą patvirtinančią medicinos pažymą, jai gali būti suteiktos dvi laisvos valandos per 
dieną, jei ji pageidautų maitinti kūdikį. Šiuo atveju komandiruotajai nacionalinei 
ekspertei pagal analogiją taikomos Europos Parlamento pareigūn÷ms skirtos taisykl÷s 
d÷l darbo laiko maitinant krūtimi. 
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3. Kai komandiruotosios nacionalin÷s ekspert÷s darbdavio nacionalin÷s teis÷s aktuose yra 
numatytos ilgesn÷s motinyst÷s atostogos, komandiruot÷ sustabdoma laikotarpiui, 
viršijančiam Europos Parlamento suteiktas motinyst÷s atostogas. 

 
 Komandiruot÷s pabaigoje prie jos pridedamas sustabdymo trukmę atitinkantis 

laikotarpis, jei to reikia atsižvelgiant į Europos Parlamento interesus. 
 
4. Komandiruotoji nacionalin÷ ekspert÷ gali prašyti sustabdyti komandiruotę visam 

motinyst÷s atostogų laikotarpiui. Šiuo atveju taikoma 3 dalies antra pastraipa. 
 
 

3 skyrius. Išmokos ir išlaidos 
 
 
15 straipsnis. Pragyvenimo išmokos 
 
1. Komandiruojami nacionaliniai ekspertai komandiruot÷s metu gauna 122,98 eurų 

dienpinigių, jei jų darbdavys nenusprend÷ kitaip. Tačiau, jei atstumas nuo 
komandiruot÷s vietos iki pagal 16 straipsnį nustatytos gyvenamosios vietos n÷ra 
didesnis kaip 150 km, dienpinigiai sudaro 25 proc. šios sumos, t. y. 30,75 eurų. 

 
 Nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies nuostatų, dienpinigiai pragyvenimui išmokami 

kiekvieną m÷nesį už pra÷jusį m÷nesį. 
 
2. Jei komandiruojamam nacionaliniam ekspertui niekas neatlygina persik÷limo išlaidų, jis 

gauna papildomą m÷nesinę išmoką pagal šią lentelę: 
 

Atstumas nuo 
gyvenamosios vietos iki 
komandiruot÷s vietos 
(km) 

Suma eurais 

0 – 150     0 

> 150   79.05 

> 300 140.52 

> 500 228.37 

> 800 368.90 

> 1 300 579.70 

> 2 000 693.90 

 
 Ši išmoka mokama už pra÷jusį m÷nesį.  
 
3. Pragyvenimo išmokos mokamos ir už tarnybines keliones, kasmetes atostogas, tikslines 

atostogas ir Parlamento nustatytas nedarbo dienas.  
 
4. Prad÷jusiam dirbti KNE avansu sumokama 75 dienų pragyvenimo išmoka, o ją 

išmok÷jus, prarandama teis÷ į dienpinigius, išmokamus už šį laikotarpį. Jei KNE nustoja 
dirbti Europos Parlamente prieš pasibaigiant laikotarpiui, už kurį buvo sumok÷tas 
avansas, ekspertas turi grąžinti avanso dalį už likusį neatidirbtą laikotarpį. 
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5. KNE privalo pranešti atitinkamam Personalo generalinio direktorato skyriui apie visas 
iš kitur gaunamas panašias išmokas. Atitinkamos sumos bus išskaičiuotos iš Europos 
Parlamento pagal pirmą straipsnio dalį mok÷tinų išmokų. 

 
6. Dienpinigių ir m÷nesinių išmokų dydis yra perskaičiuojamas kiekvienais metais be 

atgalinio veikimo galios ir yra proporcingas Bendrijų pareigūnų Briuselyje ir 
Liuksemburge atlyginimų perskaičiavimui. 

 
 
16 straipsnis. Gyvenamoji vieta 
 
1. Taikant šias taisykles gyvenamoji vieta yra ta vieta, kur KNE vykd÷ savo pareigas 

darbdaviui prieš pat komandiruotę. „Komandiruot÷s vieta“ - tai vieta, kurioje yra 
Europos Parlamento padalinys, į kurį yra siunčiamas KNE. Gyvenamoji ir 
komandiruot÷s vieta turi būti nurodomos keičiantis laiškais pagal 1 straipsnio 5 dalį. 

 
2. Jei komandiravimo kaip KNE metu nacionalinis ekspertas jau yra savo darbdavio 

paskirtoje komandiruot÷je ne toje vietoje, kur yra pastarojo pagrindin÷ buvein÷, 
gyvenamoji vieta yra ta vieta, kuri yra arčiau komandiruot÷s vietos. 

 
3. Gyvenamąja vieta yra laikoma komandiruot÷s vieta šiais atvejais: 
 

a) jei KNE nuolatin÷ gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje ekspertas dirbo pagrindinį 
savo darbą, šešis m÷nesius prieš siuntimą trejus metus nebuvo nutolusi daugiau 
kaip 150 km nuo komandiravimo vietos; arba 

 
b) jei Europos Parlamentui pateikiant prašymą d÷l komandiruot÷s KNE sutuoktinio 

arba sugyventinio, jei KNE atitinkamose nacionalin÷se įstaigose yra įregistravęs 
partnerystę, arba jo išlaikomų vaikų pagrindin÷ gyvenamoji vieta yra 
komandiruot÷s vietoje. Šiuo atveju gyvenamoji vieta, kuri n÷ra nutolusi nuo 
komandiruot÷s vietos daugiau kaip 150 km, yra laikoma gyvenamąja vieta 
komandiruot÷s vietoje. 

 
4. Taikant šį straipsnį, neatsižvelgiama į aplinkybes, atsiradusias teikiant paslaugas kitai 

valstybei arba tarptautinei organizacijai, kuri yra kitoje šalyje nei komandiruot÷s vieta. 
 
 
17 straipsnis. Kelion÷s išlaidos 
 
1. KNE, kurio gyvenamoji vieta yra toliau kaip 150 km nuo komandiruot÷s vietos, turi 

teisę į tai, kad jam būtų atlygintos šios kelion÷s išlaidos, jei jų nepadengia jo darbdavys: 
 

a) jo paties išlaidos: 
 

i) kelionei nuo gyvenamosios vietos iki komandiruot÷s vietos, prasidedant 
komandiruotei; 

ii) kelionei nuo komandiruot÷s vietos iki gyvenamosios vietos, baigiantis 
komandiruotei; 

 
b) KNE sutuoktinio arba sugyventinio, jei atitinkamose nacionalin÷se įstaigose yra 

įregistruota partneryst÷, ir jo išlaikomų vaikų išlaidos, jei jie gyvena kartu su 
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valstyb÷s nar÷s siunčiamu ekspertu ir persik÷limo išlaidas pagal 16 straipsnį 
apmoka Europos Parlamentas: 

 
i) prasidedant komandiruotei, kelionei nuo gyvenamosios vietos iki 

komandiruot÷s vietos; 
ii) baigiantis komandiruotei, kelionei nuo komandiruot÷s vietos iki 

gyvenamosios vietos. 
 
2. Išskyrus atvejus, kai keliaujama l÷ktuvu, atlyginama fiksuoto dydžio suma, apsiribojant 

kelion÷s geležinkeliu antrąja klase išlaidomis be jokių priedų. Tai taikoma ir kelion÷ms 
automobiliu.  

 
 Keliaujant l÷ktuvu ir pateikus bilietus bei įlaipinimo šakneles kompensuojama suma, 

kuri neviršija nuolaidų tarifų (PEX arba APEX), tik, jei kelion÷ traukiniu viršija 500 km 
arba jei keliauti reik÷tų jūra. 

 
3. Nukrypstant nuo 1 straipsnio, jei KNE gali įrodyti, kad pasibaigus komandiruotei 

pagrindinį savo darbą dirbs kitoje vietoje nei prieš komandiruotę, jie turi teisę į kelion÷s 
į šią vietą išlaidų kompensavimą, kuris neviršija pirmiau min÷tų sumų. Kompensuojama 
suma negali būti didesn÷ negu suma, kuri išmokama KNE, jei jis grįžtų į savo 
gyvenamąją vietą. 

 
4. Jei KNE persikraust÷ iš gyvenamosios vietos į komandiruot÷s vietą, pagal galiojančias 

Europos Parlamento nuostatas kasmet jis pats, jo sutuoktinis arba sugyventinis, jei KNE 
atitinkamose nacionalin÷se įstaigose yra įregistravęs partnerystę, ir jo išlaikomi vaikai 
turi teisę į fiksuotą sumą, lygią kelion÷s pirmyn atgal iš komandiruot÷s vietos į 
gyvenamąją vietą išlaidoms. 

 
18 straipsnis. Persik÷limo išlaidos 
 
1. Nepažeidžiant 16 straipsnio 4 dalies nuostatų, KNE gali Europos Parlamento sąskaita 

pervežti savo asmeninius daiktus iš gyvenamosios vietos į komandiruot÷s vietą prieš tai 
gavęs Europos Parlamento sutikimą ir laikydamasis galiojančių kelion÷s išlaidų 
atlyginimą reglamentuojančių nuostatų ir jei yra įvykdytos šios sąlygos: 

 
a) komandiruot÷s pradin÷ trukm÷ turi būti dveji metai, 

 
b) KNE gyvenamoji vieta nuo komandiruot÷s vietos yra nutolusi mažiausiai 100 km; 

 
c) KNE turi persikraustyti per šešis m÷nesius nuo komandiruot÷s pradžios; 

 
d) prašymas leisti persikelti buvo pateiktas mažiausiai prieš du m÷nesius iki 

planuojamos persik÷limo datos; 
 
e) persik÷limo išlaidų nepadengia darbdavys; jei darbdavys padengia dalį išlaidų, 

Europos Parlamento kompensuojama suma yra atitinkamai sumažinama, 
 
f) KNE privalo pateikti Europos Parlamentui išlaidų sąmatos, kvitų ir sąskaitų 

originalus bei savo darbdavio pažymą, kuria patvirtinama, kad šis nepadengia 
persik÷limo išlaidų arba kokią išlaidų dalį jis padengia. 
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2. Nepažeidžiant 3 ir 4 straipsnio dalies, KNE, kurio persik÷limo į komandiruot÷s vietą 
išlaidas atlygino Europos Parlamentas, pasibaigus komandiruotei turi teisę į 
kompensaciją už persik÷limo iš komandiruot÷s vietos į gyvenamąją vietą išlaidas pagal 
persik÷limo išlaidų atlyginimui galiojančias vidines nuostatas, jei Europos Parlamentas 
prieš tai yra davęs savo sutikimą bei įvykdytos 1 straipsnio dalies d, e ir f punktų 
sąlygos, o persikeliama prasid÷jus trečiam m÷nesiui iki komandiruot÷s pabaigos ir 
nepasibaigus šeštam m÷nesiui po komandiruot÷s pabaigos. 

 
3. KNE, kurio komandiruot÷ jam pačiam arba darbdaviui pageidavus pasibaig÷ nepra÷jus 

dvejiems metams nuo komandiruot÷s pradžios, neturi teis÷s į persik÷limo į gyvenamąją 
vietą išlaidų atlyginimą. 

 
4. KNE, kuris gali įrodyti, kad pasibaigus komandiruotei pagrindinį darbą dirbs kitoje 

vietoje nei prieš siuntimą, turi teisę į persik÷limo į šią vietą išlaidų kompensaciją, kuri 
neviršija sumos, kuri būtų išmok÷ta persikeliant į gyvenamąją vietą. 

 
 
19 straipsnis. Tarnybin÷s kelion÷s ir tarnybinių kelionių išlaidos 
 
1. KNE pagal 5 straipsnį gali būti siunčiamas į tarnybines keliones. 
 
2. Tarnybinių kelionių išlaidos apmokomos pagal Europos Parlamento tarnybinių kelionių 

išlaidų atlyginimui taikomas nuostatas ir sąlygas. 
 
 
20 straipsnis. Kvalifikacijos k÷limas 
 
KNE gali kelti savo kvalifikaciją Europos Parlamento organizuojamuose renginiuose, jei tai 
atitinka Europos Parlamento interesus. Priimant sprendimą d÷l leidimo dalyvauti kvalifikacijos 
k÷limo renginiuose būtina atsižvelgti į pagrįstus KNE interesus, ypač jo profesinę karjerą 
pasibaigus komandiruotei. 
 
 
21 straipsnis. Administracin÷s nuostatos 
 
KNE turi atvykti į Personalo generalinio direktorato atitinkamą skyrių pirmąją komandiruot÷s 
dieną ir atlikti reikiamus administracinius formalumus. Savo pareigas jis pradeda eiti m÷nesio 1-
ąją arba 16-ąją dieną. 
 
 

4 skyrius. Mokomieji apsilankymai 
 
 
22 straipsnis. Taikymo sritis ir bendrosios nuostatos 
 
1. Europos Parlamentas trumpam mokymosi laikotarpiui gali priimti į savo tarnybas 

valstybių narių viešųjų įstaigų, EEE šalių, stojančiųjų šalių ir trečiųjų šalių 
komandiruojamus nacionalinius pareigūnus. 

 
2. D÷l tokių komandiruočių tariasi Europos Parlamento Generaliniam sekretoriatas 

keisdamasis korespondencija su atitinkama viešąja įstaiga.  
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3. Siunčiama 1 m÷nesiui netaikant jokių išimčių. 
 
4. Pagal šio straipsnio sąlygas į Europos Parlamentą komandiruojamas nacionalinis 

pareigūnas savo komandiruot÷s metu turi teisę į 122,98 eurų dienpinigius, jei atstumas 
tarp pagal 16 straipsnį nustatytos gyvenamosios vietos ir komandiruot÷s vietos yra 
didesnis kaip 150 km, ir teisę į 30,75 eurų dienpinigius, jei šis atstumas yra 150 km ir 
mažiau. 

 Šie dienpinigiai yra išmokami taip pat už tarnybines keliones, kasmetes atostogas, 
tikslines atostogas ir Parlamento nustatytas nedarbo dienas. Jie yra mokami avansu 
komandiruot÷s pradžioje. 

 
5. Šių taisyklių 1 straipsnis, 4 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa, 4 ir 6 dalys, 6 

straipsnis, 7 straipsnis, 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalis, 12 
straipsnis, 13 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalies a punktas, 2 ir 3 dalys, 19 straipsnis ir 21 
straipsnis taikomi mutatis mutandis pagal šiuos straipsnius komandiruojamiems 
nacionaliniams pareigūnams. 

 
 

5 skyrius. Skundai 
 
 
23 straipsnis. Skundai 
 

Nepažeidžiant galimybių prad÷ti procesinius veiksmus prad÷jus eiti pareigas, pagal EB sutarties 
230 straipsnyje nustatytas sąlygas ir terminus, KNE gali pateikti skundą d÷l Europos Parlamento 
pagal šias taisykles priimto teis÷s akto, kuris daro KNE neigiamą poveikį, išskyrus sprendimus, 
kurie priimti tiesiogiai remiantis jo darbdavio priimtais sprendimais. 

Skundas turi būti pateiktas per du m÷nesius. Šis laikotarpis prasideda pranešimo apie sprendimą 
atitinkamam asmeniui dieną, tačiau jokiu būdu ne v÷liau kaip tą dieną, kai pastarasis gavo tokį 
pranešimą. Apie savo pagrįstą sprendimą generalinis sekretorius atitinkamam asmeniui praneša 
per keturis m÷nesius nuo skundo pateikimo dienos. Jei su÷jus šiam terminui atsakymo į skundą 
negauta, reiškia, kad tai – numanomas sprendimas jį atmesti. 

 
6 skyrius. Baigiamosios nuostatos 

 
 
24 straipsnis. Pereinamojo laikotarpio priemon÷s 
 
1. Šios taisykl÷s įsigalioja 2009 m. geguž÷s 1 d. ir pakeičia 2005 m. kovo 7 d. nuostatas. 
 
2. Šios taisykl÷s taikomos visoms naujoms komandiruot÷ms ir komandiruočių, kurios 

prasid÷jo prieš įsigaliojant šioms taisykl÷ms, pratęsimui. 
 
 


