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I. ĮVADAS 

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

Komisija, sudarydami Tarpinstitucinį susitarimą1. Šis registras – pagrindinė priemonė, 

kuria naudodamosi šios dvi institucijos gali įgyvendinti savo įsipareigojimą užtikrinti 

savo santykių su interesų grupių atstovais skaidrumą. Kad galėtų tvarkyti Skaidrumo 

registrą, Europos Parlamentas ir Europos Komisija išlaiko bendrą veiklos struktūrą – 

Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (toliau – Jungtinis sekretoriatas). 

Skaidrumo registras skirtas visoms organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems 

asmenims, vykdantiems veiklą, kuria siekiama daryti įtaką ES institucijų sprendimų 

priėmimo ir politikos įgyvendinimo procesams. Visi užsiregistravę subjektai yra pasirašę 

bendrą Elgesio kodeksą. Skaidrumo registras sudaro sąlygas visuomenei vykdyti 

atidesnę kontrolę, nes jame galima matyti, kokie interesai yra ginami, kas tai daro ir 

kokiomis lėšomis. Jis suteikia galimybę piliečiams, žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems 

subjektams stebėti interesų grupių atstovų, aktyviai veikiančių ES teisės aktų srityje, 

veiklą ir galimą įtaką. Nuo sukūrimo Skaidrumo registras labai išsiplėtė ir dabar apima 

beveik 12 000 subjektų2.  

 

II. DABARTINĖ PADĖTIS3 

1. Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas 

Skaidrumo registre yra 6 kategorijos ir 14 subkategorijų. 

2019 m. tiek bendras užsiregistravusių subjektų skaičius, tiek užsiregistravusių subjektų 

santykinė dalis pagal visas šešias kategorijas išliko stabilūs. 

II kategorija „Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos“ liko 

didžiausia registro kategorija. Joje yra kiek daugiau nei pusė visų užsiregistravusiųjų 

(žr. 1 diagramą); užsiregistravusių subjektų skaičius joje nežymiai padidėjo. Didžiausią 

dalį toliau sudarė šios kategorijos subkategorija „Prekybos ir verslo asociacijos“: jai teko 

kiek daugiau negu 40 %. Subkategorija „Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos“ 

nepakito ir sudarė 15 %, o subkategorijai „Įmonės ir įmonių grupės“ toliau teko 39 % 

(žr. 2 diagramą). 

III kategorija „Nevyriausybinės organizacijos“ 2019 m. liko antru pagal dažnumą 

užsiregistruojančiųjų pasirenkamu tipu. Jai teko šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis visų 

įrašų. 

Antrus metus iš eilės šiek tiek sumažėjo I kategorijos „Profesionalios konsultavimo 

įmonės, advokatų kontoros arba savarankiškai dirbantys konsultantai“ dydis – jai save 

priskyrė beveik 9 % visų užsiregistravusių subjektų, t. y. 1 % mažiau nei praėjusiais 

metais. Sumažėjimas buvo pastebimas visose trijose subkategorijose. 

Mažiau subjektų registravosi šiose paskutinėse trijose kategorijose: IV kategorijoje 

„Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos“, VI kategorijoje 

„Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos institucijoms, kitos 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG. 
2 Skaičiuojami tik tiek subjektai, kurie buvo registruoti ir vieši 2019 m. gruodžio 31 d. 
3 Šioje ataskaitoje pateikti duomenys atspindi 2019 m. gruodžio 31 d. padėtį. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG
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viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.“ ir V kategorijoje 

„Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms“. 

 

1.1 Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas pagal kategorijas ir subkategorijas 

 

2019 m. gruodžio 31 d. Skaidrumo registre užsiregistravusių 11 899 subjektų  

pasiskirstymas pagal kategorijas ir subkategorijas 

I. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, 

savarankiškai dirbantys konsultantai 
1 069 

Profesionalios konsultacijų įmonės  672 

Advokatų kontoros  103 

Savarankiškai dirbantys konsultantai  294 

II. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos  6 197 

Įmonės ir įmonių grupės  2 422 

Prekybos ir verslo asociacijos  2 521 

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos  937 

Kitos organizacijos  317 

III. Nevyriausybinės organizacijos  3 112 

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios 

organizacijos  
3 112 

IV. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos  885 

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos  564 

Akademinės įstaigos  321 

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms 

bendruomenėms  
59 

VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.  
577 

Regionų struktūros 109 

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos  101 

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų 

asociacijos ir tinklai 
91 

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus 

ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui  
276 
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1.2  Pagrindinės kategorijos 

 

 

1.3 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. 



 

4 

 

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.“  

 

 

1.4 Pokytis  

Per pastaruosius trejus metus bendras užsiregistravusių subjektų skaičius nepakito ir artėja 

prie 12 000 įrašų.  

 
 

1.5 Naujos registracijos 

2019 m. įregistruoti 1 592 nauji subjektai5. Tais pačiais metais dėl įvairių priežasčių, pvz., 

išsibraukė savo noru, buvo išbraukti automatiškai, nes neatliko privalomo metinio 

registracijos duomenų atnaujinimo, arba po kokybės patikrinimo juos išbraukė Jungtinis 

sekretoriatas, iš registro buvo išbraukta beveik tiek pat užsiregistravusių subjektų (žr. III 

                                                 
5 Skaičiuojami tik tie 2019 m. užregistruoti subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. vis dar buvo vieši. Iš 

viso bandė užsiregistruoti 2 548 subjektai. 
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skyriaus 2 dalį). Taigi, palyginti su 2018 m., bendras registracijų skaičius išliko toks pats – 

2019 m. gruodžio 31 d. registre buvo 11 899 subjektai. 

 

 

Naujų registracijų pasiskirstymas pagal kategorijas buvo toks:  

 I kategorija „Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, 

savarankiškai dirbantys konsultantai“ – 121. 

 II kategorija „Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos“ – 841.  

 III kategorija „Nevyriausybinės organizacijos“ – 426. 

 IV kategorija „Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos“ – 103. 

 V kategorija „Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms 

bendruomenėms“ – 10. 

 VI kategorija „Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.“ – 91. 

 

1.6 Didžiausias užsiregistravusiųjų skaičius pagal šalį6 

Subjektai, kurių pagrindinė buveinė yra ES, sudaro beveik 91 % visų užsiregistravusiųjų, 

t. y. tiek pat, kiek ankstesniais metais. Likę 9 % užsiregistravusiųjų yra pasiskirstę 87 

pasaulio šalyse. Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje bendrai yra 

kiek daugiau nei pusė užsiregistravusių interesų grupių atstovų (51 %).  

 

                                                 
6 Šie statistiniai duomenys yra pagrįsti užsiregistravusio subjekto pagrindinės buveinės vieta, kaip nurodyta 

registracijoje. Be pagrindinės buveinės, subjektų taip pat prašoma deklaruoti savo ES buveinę Belgijoje, 

jeigu ją turi. 
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2.  Su prisijungimu prie registro susijusios paskatos 

Europos Parlamentas ir Europos Komisija registruotiesiems interesų grupių atstovams 

teikia tam tikras paskatas. Galimybė interesų grupių atstovams susitikti su sprendimus 

priimančiais asmenimis, patekti į patalpas ir dalyvauti tam tikruose Europos Parlamento ir 

Europos Komisijos forumuose priklauso nuo registracijos Skaidrumo registre. 

Europos Parlamento atveju su registracija susiję pranašumai yra šie: 

 

 ilgalaikis leidimas patekti į jo patalpas gali būti išduodamas tik užsiregistravusių 

organizacijų atstovams, kai jį patvirtina jo saugumo tarnyba. Ir patvirtinimo, ir 

atnaujinimo procedūros atliekamos internetu, paprastai per tris darbo dienas7; 

 kad interesų grupių atstovų organizacijos gautų leidimą kalbėti viešuose 

Parlamento komitetų posėdžiuose, jos turi būti įtrauktos į registrą; 

 užsiregistravę subjektai registracijos metu gali užsisakyti pranešimus e. paštu apie 

Europos Parlamento komitetų veiklą; 

 tik užsiregistravusios organizacijos gali remti Parlamento jungtinių grupių arba 

neoficialių grupių veiklą arba joje dalyvauti; 

 kai atitinkamos organizacijos Europos Parlamento patalpose padeda organizuoti 

frakcijų renginius, jų gali būti paprašyta pateikti registracijos informaciją; 

 iš atitinkamų organizacijų, prašančių Europos Parlamento pirmininko globojimo, 

bus prašoma pateikti įrodymus, kad jos yra užsiregistravusios. 

 

Akreditacija Europos Parlamente 

 

Akreditacija patekti į Europos Parlamento patalpas gali būti suteikiama ne ilgesniam kaip 

vienų metų laikotarpiui. 2019 m. Europos Parlamentas išdavė daugiau kaip 8 500 

individualių leidimų atstovams iš daugiau kaip 2 600 organizacijų, užsiregistravusių 

Skaidrumo registre (pateikus naują prašymą arba atnaujinus registraciją). Tai rodo, kad šis 

skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo.   

 

                                                 
7 Taip pat žr. http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/transparency. 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/transparency
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Europos Komisijos atveju pranašumai yra šie: 

 

 susitikimai su Komisijos nariais, kabinetų nariais ir generaliniais direktoriais: 

interesų grupių atstovai turi būti užsiregistravę, kad galėtų dalyvauti tokiuose 

susitikimuose; 

 viešos konsultacijos: užsiregistravusios organizacijos gali pasirinkti, kad joms būtų 

automatiškai pranešama apie konsultacijas ir planus jų interesų srityse. Per viešas 

konsultacijas pateiktos nuomonės integruojamos į užsiregistravusiojo profilį. 

 ekspertų grupės: registracija yra paskyrimo tam tikro tipo ekspertų grupių nariu 

sąlyga;  

 globėjo statusas: Europos Komisija imasi globoti interesų grupių atstovus tik tuo 

atveju, jeigu jie yra užsiregistravę; 

 bendravimas su pareigūnais: pareigūnams rekomenduojama, prieš priimant 

kvietimą į susitikimą arba į renginį, patikrinti, ar interesų grupių atstovai yra 

užsiregistravę. Bendravimas su neužsiregistravusių organizacijų atstovais gali būti 

ribojamas. 

  

3. Techniniai pokyčiai 

Techniniai patobulinimai 

Jungtinis sekretoriatas koordinuoja Skaidrumo registro sistemai tobulinti skirtų IT 

sprendimų kūrimą.  

2019 m. pradėjo veikti nauja sąveika su portalu „Išsakykite savo nuomonę“8. Nuomonės, 

kurias nuo 2018 m. liepos mėn. užsiregistravusieji, naudodamiesi portalu, pateikia per 

viešas konsultacijas, dabar integruojamos į jų įrašą registre. Taip tampa patogiau gauti 

naudingos informacijos kartu sumažinant užsiregistravusiųjų administracinę naštą – jiems 

nebereikia nuomonių suvedinėti rankiniu būdu. Ši integravimo funkcija papildo kitas dvi, 

kurios bendradarbiaujant su Europos Komisija buvo įgyvendintos anksčiau: i) 

užsiregistravusių subjektų susitikimų su Komisijos nariais, jų kabinetų nariais ir 

generaliniais direktoriais sąrašo sudarymą ir ii) narystės Komisijos ekspertų grupėse ir 

kituose panašiuose subjektuose nurodymą9 (B ir C tipo nariams). 

IT sprendimas palengvina registraciją ir naujai registruojamų bei jau užsiregistravusių 

subjektų duomenų atnaujinimo procesą. Šis mechanizmas padeda užsiregistravusiems 

subjektams išvengti dažnai pasitaikančių klaidų ir praneša apie neatitikimus Jungtiniam 

sekretoriatui, kad šis galėtų imtis tinkamų tolimesnių veiksmų. Ši naujovė ir toliau padėjo 

tobulinti bendrą Skaidrumo registro duomenų kokybę. 

Peržiūrėjus Įgyvendinimo gaires10, buvo atliktas ne vienas registracijos formos ir interneto 

svetainės pakeitimas. Atliekant peržiūrą buvo siekiama geriau padėti 

užsiregistravusiesiems pateikti ir palaikyti atitinkamą įrašą.  

Nuo 2019 m. balandžio mėn. užsiregistravę subjektai per metus reguliariai gauna 

automatinius priminimus, kad peržiūrėtų savo įrašą, taip pat papildomai kartą per metus 

gauna priminimą dėl metinio duomenų atnaujinimo.   

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_lt.  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT.  
10 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&

locale=lt#lt.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_lt
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
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2019 m. buvo tęsiama veikla, kuria siekiama užtikrinti atitiktį Fizinių asmenų apsaugos 

ES tvarkant asmens duomenis reglamentui11. Atnaujinti privatumo pareiškimai, susiję su 

užsiregistravusiais subjektais, susitikimais su interesų grupių atstovais ir perspėjimų bei 

skundų nagrinėjimu, buvo paskelbti Skaidrumo registro interneto svetainėje12. 

Apsilankymai interneto svetainėje 

2019 m. Skaidrumo registro svetainėje13 apsilankyta beveik 331 000 kartų14 (vidutiniškai 

27 572 apsilankymai per mėnesį), šiek tiek mažiau nei ankstesniais metais. Lankytojams 

iš Europos teko 85 % apsilankymų. Daugiausia apsilankymų buvo iš Belgijos (30,4 %), 

Vokietijos (11,1 %), Prancūzijos (10 %) ir Jungtinės Karalystės (9,3 %). Apie 74 % 

apsilankymų buvo tiesioginiai, o 17 % lankytojų į svetainę pateko pasinaudoję paieškos 

sistemomis. Kalbant apie pasirinktas kalbas, puse atvejų lankytasi tinklalapio versijoje 

anglų kalba (50 %), paskui prancūzų kalba (14 %), vokiečių kalba (11 %), ispanų kalba 

(5,5 %) ir italų kalba (5 %). 

ES atvirųjų duomenų portalas  

ES atvirųjų duomenų portale15 skelbiami istoriniai duomenys ir toliau traukė dėmesį ir 

2019 m. buvo peržiūrėti daugiau kaip 8 000 kartų. Duomenys sudaryti taip, kad naudotojai 

galėtų atsisiųsti (XML arba Excel formatu) asmenų, akredituotų patekti į Europos 

Parlamentą, sąrašą ir organizacijų, buvusių Skaidrumo registre prieš kelerius metus, sąrašą. 

Taip pat galima nagrinėti kelias sąveikias duomenų vizualizacijas16. 

 

III. SKAIDRUMO REGISTRO JUNGTINIO SEKRETORIATO VEIKLA  

Jungtinį sekretoriatą sudaro Europos Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė. 

Jų darbas sudaro apie šešis etato ekvivalentus.  

Jungtinis sekretoriatas atsakingas už kasdienį Skaidrumo registro tvarkymą: jis teikia 

pagalbos tarnybos paslaugas, rengia registracijos gaires, stebi duomenų kokybę, tvarko 

perspėjimus ir skundus, koordinuoja IT plėtojimo veiklą ir vykdo informuotumo didinimo 

bei kitą komunikacijos veiklą. Jungtinio sekretoriato veiklą koordinuoja Europos 

Komisijos generalinio sekretoriato Skaidrumo, dokumentų tvarkymo ir galimybės 

susipažinti su dokumentais skyriaus vadovas.  

1. Pagalbos tarnybos paslaugos 

Siekdamas padėti registruotiesiems subjektams, Jungtinis sekretoriatas teikia pagalbos 

tarnybos paslaugas. 2019 m. Jungtinis sekretoriatas atsakė į 1 027 individualias užklausas 

(9 % daugiau nei 2018 m.), pateiktas naudojant daugiakalbę internetinę „Kreipkitės į mus“ 

formą. 

  

                                                 
11 Reglamentas (ES) 2018/1725. 
12 Privatumo pareiškimus rasite adresu 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt#lt skiltyje Apie registrą > Duomenų 

apsauga > Pareiškimai apie privatumo apsaugą. 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt#lt. 
14 Apsilankymas 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. 
15 https://data.europa.eu/euodp/lt/data/dataset/transparency-register. 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/.  

https://data.europa.eu/euodp/lt/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt%23lt
https://data.europa.eu/euodp/lt/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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2. Kokybės patikrinimai 

Kokybės patikrinimas – tai Jungtinio sekretoriato atliekamas tikrinimas, kuriuo siekiama 

užtikrinti užsiregistravusių subjektų pateikiamų duomenų tikslumą. Tikslas – padidinti 

duomenų bazės, kuria interesų grupių atstovai galėtų naudotis kaip orientacine priemone, 

patikimumą. 

2019 m. Jungtinis sekretoriatas iš viso atliko 4 559 kokybės patikrinimus (dėl naujų ir iki 

2019 m. atliktų registracijų) – tai reiškia, kad pastaruosius trejus metus nuolat daugėjo 

patikrinimų17. Be įprastinio kiekvienos naujos registracijos kokybės patikrinimo, Jungtinis 

sekretoriatas įdėjo daugiau pastangų, kad nustatytų, kaip reikia tobulinti esamų registracijų 

neoptimalius duomenis, ir labiau reikalaudavo juos patikslinti. 

Iki 53,6 % subjektų registracija buvo atlikta tinkamai (2 444). Jungtinis sekretoriatas 

susisiekė su likusiais 46,4 % subjektų (2 115) dėl jų įrašų. Atlikus šiuos veiksmus, dėl 

įvairių priežasčių, kaip antai nenuoseklių ir (arba) neišsamių duomenų, neatnaujintų 

registracijos duomenų, dvigubos registracijos ir reikalavimų neatitikimo, buvo pašalinti 

1 046 subjektai. Likę 989 subjektai tinkamai atnaujino savo registraciją. 2019 m. gruodžio 

31 d. 80 kokybės patikrinimų buvo neužbaigti.  

3. Perspėjimai, skundai ir savo iniciatyva vykdomi tyrimai 

Perspėjimas yra mechanizmas, susijęs tik su Elgesio kodekso d punktu18. Jis suteikia 

galimybę trečiosioms šalims pranešti Jungtiniam sekretoriatui apie subjektus, kurių 

duomenyse gali būti faktinių klaidų.  

2019 m. Jungtinis sekretoriatas išnagrinėjo 26 atskirus perspėjimus19 (14 iš jų iš pradžių 

buvo gauti kaip skundai, bet vėliau perkvalifikuoti į perspėjimus). Perspėjimai buvo susiję 

su 18 skirtingų organizacijų: 11 perspėjimų susiję su vienu subjektu, 6 gauti perspėjimai 

susiję su neužsiregistravusiais subjektais, kurie vykdo į Registro taikymo sritį patenkančią 

veiklą. Visi pateikti perspėjimai buvo išnagrinėti. 

Skundas – tai procedūra, susijusi su trečiųjų šalių įtarimais, kad užsiregistravęs subjektas 

nesilaikė Elgesio kodekso įpareigojimų, išskyrus įtarimus dėl faktinių klaidų, kurie 

nagrinėjami kaip perspėjimai (žr. pirmiau).  

2019 m. Jungtinis sekretoriatas iš viso gavo 30 skundų, iš kurių aštuoni buvo priimtini kaip 

skundai20, o 14 buvo perkvalifikuoti į perspėjimus. Keturi skundai buvo baigti nagrinėti, 

nes atitinkami užsiregistravę subjektai patenkino Jungtinio sekretoriato prašymą atnaujinti 

registracijos duomenis arba pateikti paaiškinimus. Vienas skundas buvo išnagrinėtas 

neįsikišant Jungtiniam sekretoriatui. 2019 m. pabaigoje tebesitęsė tyrimai dėl trijų skundų. 

Be to, 2019 m. Jungtinis sekretoriatas pradėjo keturis savo iniciatyva vykdomus tyrimus 

dėl Elgesio kodekso įtariamo pažeidimo; trys iš jų buvo baigti iki metų pabaigos. 

                                                 
17 Jungtinis sekretoriatas atliko 3 963 kokybės patikrinimus 2018 m. ir 3 624 patikrinimus 2017 m. 
18 Skaidrumo registro Elgesio kodekso d punkte nustatyta: „[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“. 
19 Palyginti – 2018 m. gauti 22 perspėjimai. 
20 Likę aštuoni gauti skundai 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. 
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Kad procesas vyktų tinkamai ir būtų užtikrintas proporcingumo principas, Jungtinis 

sekretoriatas atlikdamas tyrimus taiko nekaltumo prezumpcijos teisinį principą ir teisę būti 

išklausytam. Nustatęs galimai spręstiną klausimą, Jungtinis sekretoriatas, siekdamas jį 

išspręsti (jeigu tai įmanoma), pradeda dialogą su susijusiu (-iais) užsiregistravusiu (-iais) 

subjektu (-ais). 

 

Išspręstų klausimų, priskiriamų prie skundų ir savo iniciatyva vykdomų procedūrų, 

pavyzdžiai: 

  

 ES emblema naudojama siekiant sukurti oficialių santykių su ES institucijomis 

įvaizdį; 

 siūloma paaukoti pinigų pasirinktam tikslui, jeigu Europos Parlamento nariai 

sutinka susitikti su organizacija;   

 interesų grupės atstovavimo veikla atliekama Europos Parlamento patalpose 

negavus atitinkamos akreditacijos; 

 nepateikiama pakankamai ataskaitų dėl lobistinės veiklos išlaidų; 

 pervertinama narystė, siekiant atrodyti svarbesniems; 

 nepranešama apie visus klientus, kuriems teikiamos paslaugos, siekiant nuslėpti 

sutartinius santykius; 

 registruojamasi netinkamoje kategorijoje ir nurodomas melagingas misijos tikslas; 

 melagingai skelbiami organizacijos atstovai ES institucijose. 

 

 

4. Gairės ir informuotumo didinimas  

Jungtinis sekretoriatas nuolat siekia didinti Registro matomumą. Jo nariai vykdo mokymus 

atitinkamose institucijose ir dalyvauja išorės veikloje, kuria siekiama populiarinti 

Skaidrumo registrą.  

 Europos Parlamentas institucijos darbuotojams per metus surengė 16 mokymo 

kursų savo skaidrumo politikos ir susijusių taisyklių tema; reguliariai vykdoma 

mėnesinė sesija – „Kas ėmėsi lobistinės veiklos jūsų atžvilgiu? Įvadas į skaidrumo 

registrą“. Be to, 2019 m. trys nariai paprašė surengti jiems ir jų darbuotojams 

pritaikytus mokymus. 

 Europos Komisija surengė keturis visą dieną trunkančius seminarus tema „Kaip 

tinkamai ir veiksmingai dirbti su interesų grupių atstovais“. Be to, reaguodama į 

įvairių departamentų ad hoc prašymus, ji surengė penkis vidaus mokymo kursus 

Skaidrumo registro tema naujiems Generalinio sekretoriato darbuotojams. 

Jungtinis sekretoriatas 2019 m. gegužės 16 d. Paryžiuje dalyvavo Europos interesų grupių 

atstovų registruotojų tinklo kasmetiniame posėdyje, kurį organizavo Prancūzijos 

skaidrumo visuomeniniame gyvenime aukščiausioji institucija (HATVP). Šiame forume 

atstovams iš įvairių ES valstybių narių viešojo administravimo įstaigų, dirbančių lobistinės 

veiklos reguliavimo srityje ir užtikrinančių aukštus sąžiningumo standartus, suteikiamos 

mokymosi ir tinklaveikos galimybės. Jungtinis sekretoriatas taip pat prisidėjo prie dviejų 

suinteresuotųjų subjektų renginių. 

Be to, Europos Komisija per metus surengė 11 pristatymų suinteresuotiesiems subjektams 

ir lankytojų grupėms. Europos Parlamentas buvo pakviestas pristatyti Skaidrumo registrą 

dvylikoje renginių akademinei bendruomenei, studentų grupėms ir nacionalinių 

parlamentų delegacijoms, kurie domisi lobistinės veiklos skaidrumu.  
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IV. IŠVADA 

Skaidrumo registras šiandien išlieka viena didžiausių tokio pobūdžio duomenų bazių 

pasaulyje, turinti beveik 12 000 aktyvių užsiregistravusių subjektų. Tai yra unikali interesų 

grupių atstovų duomenų Europos lygmens orientacinė bazė. Kadangi joje antrus metus iš 

eilės nepakito įrašų skaičius, galima daryti išvadą, kad šiuo metu sistema gali būti 

pasiekusi savo natūralią ribą ir apima atitinkamų organizacijų kritinę masę. 

Užsiregistravusių subjektų skaičiaus didėjimas veikiausiai bus lėtas, palyginti su sparčiu 

augimu pradiniu laikotarpiu 2013–2017 m. 

2019 m. svarbus prioritetas buvo gerinti bendrą Skaidrumo registro duomenų kokybę, nes 

šis veiksnys lemia sistemos patikimumą ir gerą vardą. Dėl to Jungtinis sekretoriatas atliko 

13 % daugiau kokybės patikrinimų nei 2018 m. Patikros buvo atliekamos tiek dėl naujų, 

tiek dėl esamų registracijų. Įgyvendinti nauji techniniai sprendimai palengvina kasdienį 

Jungtinio sekretoriato darbą, bet kartu ir sumažina užsiregistravusių subjektų 

administracinę naštą, susijusią su registracija ir informacijos atnaujinimu. 

Rūpindamasis, kad būtų laikomasi Skaidrumo registro Elgesio kodekso, Jungtinis 

sekretoriatas išnagrinėjo visus 2019 m. iš trečiųjų šalių gautus perspėjimus ir skundus. Be 

to, kelis tyrimus jis atliko savo iniciatyva.  

Europos Komisijai pateikus pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo 

Skaidrumo registro21, Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija tęsė derybas 

dėl privalomo ES skaidrumo registro. 

 

 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-627-LT-F1-1.PDF.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/LT/1-2016-627-LT-F1-1.PDF

