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PRANEŠIMAS DĖL INFORMACIJOS APIE BUVUSIŲ VYRESNIŲJŲ 

PAREIGŪNŲ PROFESINĘ VEIKLĄ SKELBIMO JIEMS BAIGUS EITI 

PAREIGAS  

  

(Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos) 

 

 

2018 m. metinė ataskaita 

 

 

1. Įžanga: reglamentuojančios nuostatos 

 

Pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį baigę eiti pareigas pareigūnai, priimdami 

pasiūlymą eiti konkrečias naujas pareigas ar naudodamiesi tam tikromis privilegijomis, 

privalo toliau laikytis pareigos elgtis principingai ir diskretiškai. Buvę pareigūnai, kurie 

ketina dvejų metų nuo baigimo eiti pareigas laikotarpiu užsiimti atlyginama arba 

neatlyginama profesine veikla, privalo apie tai pranešti savo institucijai, kad ji galėtų 

priimti tinkamą sprendimą šiuo klausimu ir, jei reikia, uždrausti vykdyti veiklą arba 

duoti savo sutikimą, taikydama atitinkamus apribojimus. 

 

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje įtvirtinta, kad paskyrimų tarnyba 

buvusiems vyresniesiems pareigūnams 12 mėnesių laikotarpiu po baigimo eiti pareigas 

paprastai draudžia dalyvauti lobistinėje veikloje arba palaikant ryšius su savo buvusios 

institucijos darbuotojais ginti savo verslo, klientų arba darbdavių interesus, kai 

sprendžiami klausimai, už kuriuos jie buvo atsakingi per trejus paskutiniuosius tarnybos 

metus. 

 

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nustatyta, kad kiekviena 

institucija kasmet skelbia informaciją apie trečios pastraipos įgyvendinimą, įskaitant 

įvertintų atvejų sąrašą. 

 

Remiantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsniu šios 

nuostatos pagal analogiją taikomos laikiniesiems tarnautojams. 

 

Toliau pateikiami Parlamento taikomi kriterijai, kuriais remdamasis jis vykdo minėtą 

pareigą, ir jo vertinimas.  

 

Parlamentas, skelbdamas informaciją, vykdo pareigą, kuri jam numatyta Tarnybos 

nuostatų 16 straipsnio ketvirtoje pastraipoje, visapusiškai laikydamasis duomenų 

apsaugos taisyklių (2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, 

tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas 

Nr. 1247/2002/EB).  
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2. Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečios pastraipos taikymo metodas ir kriterijai 

 

Buvusių vyresniųjų pareigūnų pranešimai apie ketinimą užsiimti profesine veikla 

tvarkomi kaip bet kurių darbuotojų pateikti pranešimai šiuo klausimu. Personalo 

generalinis direktoratas, gavęs tokį pranešimą, prašo, kad skyrius (-iai), kuriame 

(kuriuose) per paskutinius trejus tarnybos metus dirbo buvęs pareigūnas, Jungtinis 

komitetas ir prireikus Teisės tarnyba pateiktų savo nuomonę. Remiantis tuo vertinami 

minėti pranešimai siekiant patikrinti, ar jie patenka į 16 straipsnio trečiosios pastraipos 

taikymo sritį (asmens, laiko ir turinio kriterijai).  

 

Taikymo sritis: subjektų kriterijus (ratione personae) 

 

Į Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečios pastraipos taikymo sritį patenka darbuotojai, 

kurie ėjo vienas iš šių pareigų (taip pat ir laikinai): 

 

Europos Parlamento generalinis sekretoriate: 

 generalinio sekretoriaus; 

 generalinio sekretoriaus pavaduotojo; 

 generalinio direktoriaus; 

 direktoriaus. 

 

Frakcijos 

 generalinio sekretoriaus; 

 generalinio sekretoriaus pavaduotojo; 

 vyriausiojo patarėjo; 

 direktoriaus. 

 

Taikymo sritis: laiko kriterijus (ratione temporis) 

 

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečios pastraipoje minima buvusių vyresniųjų 

pareigūnų išorės veikla „12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos“.  

 

Todėl skelbiant informaciją, kaip numatyta Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ketvirtoje 

pastraipoje, reikėtų atsižvelgti į šį laikotarpį. 

 

Taikymo sritis: dalyko kriterijus (rationae materiae) 

 

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje nustatyta veikla yra lobistinė veikla 

arba palaikant ryšius su buvusios institucijos darbuotojais savo verslo, klientų arba 

darbdavių interesų gynimas, kai sprendžiami klausimai, už kuriuos asmuo buvo 

atsakingas per trejus paskutiniuosius tarnybos metus.  

 

Parlamentas, atlikdamas vertinimą, neapsiriboja vien tik veikla, kurios vienintelis arba 

pagrindinis tikslas yra lobizmas arba interesų gynimas. Todėl tais atvejais, kai 

pranešama apie veiklą, kuri, nors pranešimo metu nėra susijusi su lobistine veikla arba 
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interesų gynimu, pagal savo pobūdį galėtų praktiškai arba teoriškai apimti lobistinę 

veiklą arba interesų gynimą, apibrėžtą Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje 

pastraipoje, arba sudaryti tam sąlygas, Europos Parlamentas išplečia vertinimą, 

siekdamas atsižvelgti į šias galimybes ir įvertinti veiklą, apie kurią pranešta pagal 

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečią pastraipą. 

 

3. Konkretūs atvejai 

 

2018 m. pareigas Parlamente baigė eiti šeši vyresnieji pareigūnai.  

 

Du iš jų baigę eiti pareigas nurodė, kad ketina vykdyti išorės veiklą.  

 

Abiem atvejais laikoma, kad veikla, kurią ketinama vykdyti, t. y.:  

 

a) prižiūrėti knygos apie PPE frakcijos istoriją rengimą ir  

 

b) eiti valstybės sekretoriaus Europos reikalams pareigas Ispanijos užsienio, Europos 

Sąjungos ir bendradarbiavimo reikalų ministerijoje,  

 

nepatenka į Tarnybos nuostatų 16 straipsnio 3 dalies taikymo sritį. 

 


