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Kaip nustatyta 2014 m. balandžio 16 d. pasirašyto persvarstyto Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl Skaidrumo registro (bendros Europos Parlamento ir Europos Komisijos 

priemonės) 28 straipsnyje, šia metine ataskaita atsiskaitoma už Skaidrumo registro 

veiklą 2017 metais.  

 

Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie registro veiklą 2017 m. sausio–gruodžio 

mėn. laikotarpiu ir aprašoma Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato veikla, visų pirma 

kuria buvo siekiama užtikrinti optimalią duomenų kokybę, prižiūrima, kad būtų laikomasi 

Elgesio kodekso, ir didinamas informuotumas apie šią priemonę. 
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I. ĮŽANGA 

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

Komisija, sudarydami Tarpinstitucinį susitarimą. Tai viena iš svarbiausių priemonių, 

kuriomis įgyvendinamas šių dviejų institucijų įsipareigojimas užtikrinti skaidrumą. 

Skaidrumo registras skirtas visoms interesų grupėms ir savarankiškai dirbantiems 

konsultantams, vykdantiems veiklą, kuria siekiama daryti įtaką ES institucijų teisėkūros 

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. 

Skaidrumo registre yra užsiregistravę daugiau kaip 11 000 subjektų (visi jie yra pasirašę 

bendrą Elgesio kodeksą)1. 

 

II. DABARTINĖ SKAIDRUMO REGISTRO PADĖTIS2 

1. Statistika  

Skaidrumo registre yra šešios kategorijos, į kurias galima registruotis.  

„Vidaus lobistai3 ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos“ (II kategorija) ir toliau 

buvo didžiausia kategorija, apimanti beveik pusę visų užsiregistravusių subjektų (žr. 1 

diagramą). Šios kategorijos subkategorija „Prekybos ir verslo asociacijos“ apėmė 

beveik 42 %, o subkategorija „Įmonės ir įmonių grupės“ – daugiau nei 37 % visų vidaus 

lobistų ir prekybos, verslo bei profesinių asociacijų (žr. 2 diagramų II kategoriją). 

„Nevyriausybinės organizacijos“ (III kategorija) 2017 m. ir toliau buvo antras pagal 

dažnumą užsiregistravusiųjų tipas, sudarantis daugiau kaip ketvirtadalį visų 

užsiregistravusių organizacijų.  

Po jo sekė „Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros arba savarankiškai 

dirbantys konsultantai“ (I kategorija), sudarantys beveik 11 % visų užsiregistravusiųjų.  

Rečiausiai 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 Įskaičiuoti tik subjektai, kurie buvo įregistruoti ir veikė 2017 m. gruodžio 31 d. 
2 Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai atspindi padėtį 2017 m. gruodžio 31 d. 
3 Ši sąvoka reiškia organizacijoje dirbančius asmenis, o ne, pavyzdžiui, iš išorės įdarbintus konsultantus, kurie atstovauja 

organizacijai „iš šalies“. 
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1 diagrama. Interesų grupių atstovų pasiskirstymas 

 

 

 

2 diagramos. Pasiskirstymas pagal subkategorijas4 

 I kategorija. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai 

 

 

                                                 
4 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  

2017 m. gruodžio 31 d. Skaidrumo registre buvo užsiregistravę 11 612 

subjektų, kurie buvo pasiskirstę pagal tokias kategorijas ir subkategorijas: 

I. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų 

kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai 
1 327 

Profesionalios konsultavimo įmonės 768 

Advokatų kontoros 142 

Savarankiškai dirbantys konsultantai 417 

II. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos 5 747 

Įmonės ir įmonių grupės 2 154 

Prekybos ir verslo asociacijos 2 396 

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos 863 

Kitos organizacijos 334 

III. Nevyriausybinės organizacijos 3 047 

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios 

organizacijos 
3 047 

IV. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos 892 

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos 574 

Akademinės įstaigos 318 

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms 

bendruomenėms 
51 

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms 51 

Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. 
548 

Regionų struktūros 117 

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos 97 

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų 

asociacijos ir tinklai 
77 

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės 

aktus ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui  
257 

 

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=44&
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=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
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2017 m. Skaidrumo registre atlikta 2 430 naujų registracijų (skaičiuojant tik subjektus, 

kurie buvo įregistruoti 2017 m. ir vis dar veikė 2017 m. gruodžio 31 d.5). Per mėnesį 

vidutiniškai užsiregistruodavo 202 nauji subjektai.   

Naujų registracijų pasiskirstymas pagal kategorijas buvo toks:  

 344 subjektai I kategorijoje,  

 1 041 – II kategorijoje,  

 675 – III kategorijoje,  

 239 – IV kategorijoje,  

 6 – V kategorijoje ir  

 125 – VI kategorijoje.  

Pastaba  

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

svetainės statistikos puslapyje6: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepare

View&locale=lt#lt 

4 diagrama. Naujų registracijų skaičius per metus  

 
 

Bendras užsiregistravusiųjų skaičius išaugo nuo 10 911 2016 m. iki 11 612 2017 m.), t. y. 

daugiau nei 6 % (5 diagrama). 

  

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

patikrinimo atliktas pašalinimas ir kt. 
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt#lt  

2430
3347

2714
2119

111211741168

2017201620152014201320122011

Registration year  

Number of new entities registered and 
still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt%23lt
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5 diagrama. Bendras užsiregistravusiųjų skaičius per metus 

 

Subjektai, kurių pagrindinė buveinė yra ES, sudaro apie 77 % visų užsiregistravusiųjų. Dvi 

ES nepriklausančios šalys (JAV ir Šveicarija) yra 10 pagrindinių šalių sąraše (6 diagrama). 

Skaidrumo registre yra organizacijų iš visų ES valstybių narių, o pusė visų 

užsiregistravusiųjų deklaravo, kad pagrindinė jų buveinė yra vienoje iš šių keturių šalių: 

Belgijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Prancūzijoje. Apie 30 % 

užsiregistravusiųjų turi buveinę Belgijoje; beveik 18-ai % visų užsiregistravusiųjų ši 

buveinė yra pagrindinė. 

6 diagrama. Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas pagal šalis – 10 pagrindinių šalių7 

 

                                                 
7 Šie statistiniai duomenys yra pagrįsti užregistravusio subjekto pagrindinės buveinės vieta, kaip nurodyta 

registracijoje. Kai kurie užsiregistravusieji, šalia pagrindinės būstinės, gali turėti atskirą ES būstinę Belgijoje.  
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2. Registracijos paskatos 

Kitaip nei 2016 m., 2017 m. nei Europos Parlamentas, nei Europos Komisija netaikė jokių 

naujų paskatų registruotis, ir tai gali paaiškinti, kodėl naujų registracijų skaičius grįžo į 

2015 m. lygį (4 diagrama).  

Registracija yra būtina sąlyga organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, 

kurių atstovai kviečiami kalbėti per Europos Parlamento komitetų rengiamus klausymus 

arba kurie nori gauti palankesnes sąlygas patekti į Parlamento patalpas. Akreditacija 

patekti į Europos Parlamento patalpas gali būti suteikiama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių 

laikotarpiui. 2017 m. Parlamentas išdavė apie 8 000 individualių leidimų atstovams iš 

maždaug 2 500 organizacijų, užsiregistravusių Skaidrumo registre (pateikus naują 

prašymą arba atnaujinus registraciją). Tai rodo, kad skaičius, palyginti su 2016 m., kiek 

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

turėtojams iš organizacijų, kurių įgaliojimai sustabdyti, naudotis savo leidimais įgaliojimų 

sustabdymo metu. Jie gali gauti naują leidimą patekti į EP tik tada, kai organizacijos 

įgaliojimų sustabdymas panaikinamas.  

Europos Komisija ekspertų grupių nariams toliau taikė 2016 m. interesų grupių atstovams 

nustatytas taisykles, o posėdžiams su Komisijos nariais, kabinetų nariais ar generaliniais 

direktoriais – 2014 m. nustatytą taisyklę „nėra registracijos, nebus ir susitikimo“8. 

Išsamus abiejų institucijų siūlomų registracijos paskatų sąrašas pateikiamas Skaidrumo 

registro interneto svetainėje9. 

3. Lankymasis Skaidrumo registro interneto svetainėje 

2017 m. Skaidrumo registro svetainėje10 apsilankyta apie 360 000 kartų11 (30 000 

apsilankymų per mėnesį). Daugiausia lankytojų buvo iš Belgijos (35 %), Vokietijos (12 %) 

ir Jungtinės Karalystės (8 %). Apie 67 % apsilankymų buvo tiesioginiai, o 14 % lankytojų 

pateko į svetainę pasinaudoję paieškos sistemomis. Kalbant apie pasirinktas kalbas, 56 % 

atvejų lankytasi tinklalapio versijoje anglų kalba, 14 % – prancūzų ir 10 % vokiečių kalba. 

II. SKAIDRUMO REGISTRO JUNGTINIO SEKRETORIATO VEIKLA  

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

Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė. Iš viso šiam darbui dirbti visą arba 

ne visą darbo dieną paskirta 11 pareigūnų: 5 Europos Parlamente ir 6 Europos 

Komisijoje. Jų darbas, skiriamas su Skaidrumo registru susijusioms užduotims, sudaro 

apie 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 

                                                 
8 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos apie Komisijos generalinių direktorių ir organizacijų 

arba savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo, C(2014)9048 

ir 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos apie Komisijos generalinių direktorių ir organizacijų 

arba savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo, C(2014)9051. 
9 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_

TO_REGISTER&locale=lt#lt  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014D0838
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.343.01.0022.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2014%3A343%3ATOC
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
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populiarinti sistemą. Registro sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos 

generalinio sekretoriato Skaidrumo skyriaus vadovas. 2017 m. ES Taryba Registro 

sekretoriato posėdžiuose dalyvavo stebėtojo teisėmis.  

1. Registre esančių duomenų stebėsena  

Viena iš pagrindinių Registro sekretoriato užduočių yra stebėti bendrą duomenų kokybę 

Skaidrumo registre vykdant kiekvienos registracijos reikalavimų atitikties ir kokybės 

patikrinimus. Be to, Registro sekretoriatas siekia užtikrinti, kad būtų imamasi tinkamų 

tolesnių veiksmų tais atvejais, kai gaunama perspėjimų ir skundų iš trečiųjų šalių.  

Registro sekretoriatas koordinuoja novatoriškų IT sprendimų kūrimą, kad patobulintų 

sistemą, kuria grindžiamas Skaidrumo registras. 2017 m. gegužės mėn. įdiegta atnaujinta 

priemonės versija, pagal kurią bus automatiškai nustatomos ir nurodomos galimos 

registracijose pateikiamų duomenų kokybės problemos. Dabar lengviau registruoti ir 

atnaujinti duomenis – naudotojams teikiamos papildomos rekomendacijos dėl duomenų, 

kurie gali būti nenuoseklūs, dažnai pasitaikančių klaidų arba nurodoma, kuriuos 

duomenis reikia pagrįsti. Taip siekiama padėti besiregistruojantiems subjektams pateikti 

tikslesnį viešųjų ryšių veiklos, kurią jie vykdė ES institucijų atžvilgiu, įskaitant susijusius 

finansinius aspektus, aprašymą.  

Pirmą kartą naujas registracijas, kurių duomenys buvo nepakankamai kokybiški 

(2017 m. 193 atvejai), prieš paskelbiant jas Skaidrumo registre, iš pradžių turėjo 

patvirtinti Registro sekretoriatas. Griežtesnė duomenų kokybės kontrolė davė 

apčiuopiamų rezultatų. 2017 m. gegužės mėn. registracijų, kuriose pateikiami 

nepakankamai kokybiški duomenys, skaičius sudarė apie 9 %, tačiau iki metų pabaigos 

jis sumažėjo iki maždaug 5 %. 

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Skaidrumo registre automatiškai pateikiama informacija 

apie Komisijos ekspertų grupes12, kurioms priskiriami užsiregistravę subjektai, paimtą 

iš Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registro13. Dėl šios naujos funkcijos 

didėja duomenų skaidrumas ir patikimumas ir sumažėja registruojamų subjektų 

administracinė našta. 

Pagalbos teikimas 

Siekdamas padėti registruojamiems subjektams, Registro sekretoriatas teikia pagalbos 

tarnybos paslaugas. 2017 m. Registro sekretoriatas per daugiakalbę internetinę 

„Kreipkitės į mus“ formą atsakė į 1 022 individualias užklausas. Iš jų 610 paklausimų 

buvo susiję su esama registracija, o 150 – su nauja registracija; 262 paklausimai buvo 

pateikti kitais klausimais. Be to, Registro sekretoriatas siūlo naudotis telefono linija tam 

skirtomis savaitės valandomis. 

                                                 
12 Tai asmenys, paskirti atstovauti bendram suinteresuotųjų subjektų interesui konkrečioje politikos srityje; jie atstovauja 

ne atskiram suinteresuotajam subjektui, o politinei krypčiai, kuri yra bendra įvairioms suinteresuotųjų subjektų 

organizacijoms („B tipo nariai“) ir organizacijoms plačiąja šio žodžio prasme, įskaitant įmones, asociacijas, 

nevyriausybines organizacijas, profesines sąjungas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus, advokatų kontoras ir 

konsultavimo įmones („C tipo nariai“), kaip nustatyta 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendime C(2016)3301.   
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT
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1.1 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.  

 

2017 m. Registro sekretoriatas atliko 3 624 kokybės patikrinimus. Per kokybės 

patikrinimus nustatyta, kad 53 % subjektų registracija buvo atlikta tinkamai (1 921), o 

su kitais subjektais buvo susisiekta dėl atitikties reikalavimams arba dėl jų įrašuose 

pateiktų duomenų nenuoseklumo. Iš 1 703 subjektų, su kuriais buvo susisiekta, 715 

subjektų buvo išbraukti iš Skaidrumo registro dėl vienos iš šių priežasčių: nenuoseklūs, 

neteisingi arba neišsamūs duomenys, neatnaujinta registracija, dviguba registracija ir 

reikalavimų neatitikimas. Iš likusių 988 subjektų 765 subjektai savo registraciją tinkamai 

atnaujino remdamiesi Registro sekretoriato pateiktomis rekomendacijomis, o 223 

kokybės patikrinimai 2017 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo užbaigti. 

1.2 Perspėjimai  

Perspėjimas – mechanizmas, pagal kurį tretieji asmenys gali informuoti Registro 

sekretoriatą apie vieno ar kelių subjektų registraciją, kurioje gali būti faktinių klaidų arba 

kuri gali neatitikti reikalavimų. 2017 m. Registro sekretoriatui buvo pateikta 20 atskirų 

perspėjimų (aštuoni iš pradžių buvo gauti kaip skundai, bet vėliau perkvalifikuoti į 

perspėjimus). Šie perspėjimai iš viso buvo susiję su 24 organizacijomis, nes kai kurie 

perspėjimai buvo susiję su daugiau nei vienu subjektu.  

 

Kai Registro sekretoriatas gauna pranešimus apie galimus Elgesio kodekso pažeidimus, 

kuriems išimtinai taikomas Elgesio kodekso d punktas14, tokie pranešimai tvarkomi kaip 

„perspėjimai“, jeigu jie pateikti dėl galimų faktinių užsiregistravusiųjų duomenyse esančių 

klaidų.  

1.3 Skundai  

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

kodekso, išskyrus įtarimus dėl faktinių klaidų, kurie nagrinėjami kaip „perspėjimai“ (žr. 

1.2 punktą).  

2017 m. Registro sekretoriatas gavo 21 skundą, iš kurių trys buvo priimtini kaip skundai, 

o aštuoni buvo perkvalifikuoti į perspėjimus. Dešimt skundų 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. 

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

kodekso punktų pažeidimų: 

                                                 
14 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. 

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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 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“ ir  

 m punktas: „griežtai laikosi atitinkamų Europos Parlamento darbo tvarkos 

taisyklių“. 

Registro sekretoriatui atlikus tyrimą ir susisiekus su atitinkamais užsiregistravusiais 

subjektais, vienas iš trijų priimtinų skundų buvo baigtas nagrinėti atitinkamam 

užsiregistravusiam subjektui pateikus atnaujintus registracijos duomenis, o du 

užsiregistravę subjektai buvo išbraukti iš Registro, nes neatitiko reikalavimų. Dar vieną 

tyrimą dėl tariamo netinkamo užsiregistravusio subjekto elgesio Registro sekretoriatas 

savo iniciatyva pradėjo 2017 m. pabaigoje.  

2. Konsultacijos ir informuotumo didinimas  

Registro sekretoriatas reguliariai vykdo vidaus mokymus ir išorės komunikacijos veiklą, 

kuria siekiama didinti informuotumą apie Skaidrumo registrą ir skatinti juo naudotis.  

 Europos Parlamentas savo nariams ir jų padėjėjams bei darbuotojams surengė 

aštuonis vidaus mokymus ir informacines sesijas;  

 Europos Komisija darbuotojams surengė penkis visą dieną trunkančius 

seminarus tema „Kaip tinkamai ir veiksmingai dirbti su interesų grupių 

atstovais“. Septynios mokymo sesijos apie etiką, skaidrumą ir ryšius su lobistais 

buvo surengtos kabinetų nariams ir generaliniame sekretoriate. 

Be to, abi institucijos per metus surengė 30 pristatymų suinteresuotiesiems subjektams 

ir lankytojų grupėms.  

Skaidrumo registras ir lobistinės veiklos reglamentavimo ES lygmeniu tema ir toliau 

kelia didelį akademinės bendruomenės susidomėjimą. Registro sekretoriatas taip pat 

teikė informaciją universitetų studentams ir mokslo darbuotojams, rašantiems 

mokslinius straipsnius šiomis temomis. 

3. ES atvirųjų duomenų portalas ir Skaidrumo registras 

2017 m. Skaidrumo registre labai pagerėjo prieiga prie atvirųjų duomenų. ES atvirųjų 

duomenų portale suteikta prieiga prie istorinių duomenų rinkinių15; tai, be kita ko, 

išsamūs užsiregistravusių organizacijų sąrašai, jų duomenys, taip pat sąrašai asmenų, 

akredituotų patekti į Europos Parlamento pastatus, apimantys laikotarpį nuo dabar iki 

2015 m. sausio mėn. Tinklalapis buvo aplankytas maždaug 15 000 kartų ir jame 

užregistruota 5 000 atsisiuntimų – tai septintas pagal peržiūrų ir šeštas pagal atsisiuntimų 

skaičių ES atvirųjų duomenų portalo duomenų rinkinys. Be to, sukurta interaktyvi 

vaizdinė medžiaga16, suteikianti galimybę nagrinėti Skaidrumo registro duomenis 

įvairiais būdais. 

    

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

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

Registracijų skaičius 2017 m. toliau augo, nors, palyginti su 2016 m., augimas buvo 

mažesnis, o per metus užregistruota 2 430 naujų subjektų. Skaidrumo registras šiandien 

yra viena didžiausių tokio pobūdžio duomenų bazių pasaulyje. Jo, kaip interesų grupių 

atstovų duomenų bazės, matomumas ir svarba nuolat didėja tiek Briuselyje, tiek už jo ribų.  

Veikdamas kaip Skaidrumo registro Elgesio kodekso sergėtojas, Registro sekretoriatas 

užtikrino, kad būtų imamasi tinkamų tolesnių administracinių veiksmų dėl didėjančio 

gautų perspėjimų ir skundų skaičiaus. 2017 m. kitas svarbus prioritetas buvo gerinti bendrą 

Skaidrumo registro duomenų kokybę. Kad pagerėtų duomenų kokybė, buvo įdėta daug 

pastangų novatoriškam IT sprendimui sukurti ir įgyvendinti, siekiant palengvinti naujų ir 

esamų subjektų registracijos ir (arba) duomenų atnaujinimo procesą, visų pirma norint 

padėti jiems išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų. Be to, naudojant šį automatinį 

mechanizmą buvo sustiprinta Registro sekretoriato vykdoma stebėsena ir kontrolė. 

Pirmieji duomenys rodo, kad bendra Skaidrumo registro duomenų kokybė palaipsniui 

gerėja, daugiausiai dėl to, kad pradėta taikyti ši priemonė. 

Žvelgiant į platesnį politinį kontekstą, 2017 m. įvyko keletas pokyčių, kuriuos verta 

paminėti. 2017 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas surengė viešąjį praktinį seminarą 

„ES skaidrumo registras. Lobistinė veikla, Parlamentas ir visuomenės pasitikėjimas“17. 

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl naujo Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo 

Skaidrumo registro18, 2017 m. birželio 15 d. savo derybinius įgaliojimus priėmė Europos 

Parlamentas19, o 2017 m. gruodžio 6 d. savo įgaliojimus priėmė Taryba20. 2017 m. rugsėjo 

6 d. ir gruodžio 12 d. Estijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu buvo surengti du 

tarpinstituciniai orientaciniai posėdžiai. 2018 m. pirmąjį ketvirtį trijų institucijų politiniai 

atstovai21 pradėjo derybas dėl privalomo ES skaidrumo registro. 

 

– PABAIGA –  

  

                                                 
17 https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-

2017/  
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-627-LT-F1-1.PDF 
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf  
20 http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-

for-negotiations/ 
21 Už Skaidrumo registrą atsakinga Parlamento pirmininko pavaduotoja Sylvie Guillaume, Parlamento Konstitucinių 

reikalų komiteto pirmininkė Danuta Hübner, pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans 

ir Tarybai pirmininkavusios Estijos Europos reikalų ministro pavaduotojas Marti Maasikas. 

https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-2017/
https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-2017/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-627-LT-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-for-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-for-negotiations/

