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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro sudarymo
(2020/2272(ACI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimą, pagal kurį 
patvirtinamas tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro projektas,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro (toliau – Susitarimas) 
projektą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 1 ir 2 dalis,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
politinio pareiškimo priimant tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo Skaidrumo 
registro (toliau – politinis pareiškimas) projektą,

– atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
susitarimą dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką1 (toliau – 2014 m. 
susitarimas),

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos pasiūlymą dėl tarpinstitucinio 
susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro (COM(2016)0627),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento derybų įgaliojimus dėl 2016 m. rugsėjo 28 d. 
Komisijos pasiūlymo dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro 
(COM(15)2017), patvirtintus Pirmininkų sueigos 2017 m. birželio 15 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl skaidrumo, atskaitomybės ir 
sąžiningumo ES institucijose2,

– atsižvelgdamas į naują Parlamento nariams skirtą skaidrumo priemonių rinkinį, kuriam 
Pirmininkų sueiga pritarė 2018 m. liepos 27 d.,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 31 d. sprendimą dėl Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimų, taikomų I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 
3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, 

1 OL L 277, 2014 9 19, p. 11.
2 OL C 337, 2018 9 20, p. 120.
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XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui3, ypač 11 ir 35 straipsniams,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 148 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0123/2021),

A. kadangi ES sutarties 11 straipsnio 2 dalyje nurodoma: „[i]nstitucijos palaiko atvirą, 
skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine 
visuomene“;

B. kadangi dėl nepaprastosios visuomenės sveikatos padėties, susidariusios dėl COVID 
pandemijos, atsirado naujų interesų grupių atstovų ir sprendimus priimančių subjektų 
sąveikos formų;

C. kadangi Sąjunga įvairiomis formomis skirs precedento neturinčią finansinę paramą 
valstybėms narėms, kad būtų kovojama su pandemijos padariniais, ir visi su tuo susiję 
sprendimai turi būti priimami visiškai skaidriai, užtikrinant visapusišką Sąjungos 
sprendimus priimančių subjektų atskaitomybę;

D. kadangi piliečiai turėtų kuo labiau pasitikėti Sąjungos institucijomis; kadangi tam, kad 
šis pasitikėjimas egzistuotų, jį reikia pagrįsti suvokimu, kad atstovavimas interesams 
yra saistomas aukštų etikos standartų ir kad jų išrinkti atstovai Sąjungos lygmeniu, 
Komisijos nariai ir Sąjungos pareigūnai yra nepriklausomi, skaidrūs ir 
atskaitingi; kadangi Sąjungos institucijoms bendra nepriklausoma įstaiga ateityje galėtų 
prisidėti prie bendros Sąjungos pareigūnų etikos sistemos, kuria būtų reglamentuojamas 
šių pareigūnų bendravimas su interesų grupių atstovais, sukūrimo; kadangi, kai tinkama, 
Skaidrumo registro veikimo kontekste turėtų būti atsižvelgiama į tai, kaip pareiškėjai ir 
įregistruotieji subjektai laikosi Sąjungos vertybių ir bendrųjų etikos standartų;

E. kadangi atskirų institucinių priemonių, kuriomis įgyvendinamas Susitarimas, 
Parlamente imamasi įvairiais lygmenimis, pradedant Biuro priimtomis įgyvendinimo 
taisyklėmis ir baigiant Darbo tvarkos taisyklių pakeitimu;

F. kadangi Susitarime kiekviena iš trijų Susitarimą pasirašiusių institucijų sutinka priimti 
atskirus sprendimus, įgaliojančius registro valdančiąją tarybą (toliau – valdančioji 
taryba) ir sekretoriatą (toliau – sekretoriatas) priimti sprendimus jų vardu pagal 
Susitarimo 9 straipsnį ir 15 straipsnio 2 dalį;

Tikslas ir taikymo sritis

1. palankiai vertina Susitarimą kaip tolesnį žingsnį stiprinant etiško interesų atstovavimo 
standartus; vis dėlto primena, kad pagal SESV 295 straipsnį institucijos gali susitarti tik 
dėl savo bendradarbiavimo ir todėl jos turi remtis savo organizaciniu suverenumu, kad 
nustatytų de facto pareigas, pagal kurias trečiosios šalys privalėtų prisijungti prie 
registro; pakartoja, kad jau ilgą laiką teikia pirmenybę tam, kad Skaidrumo registras 
būtų įsteigtas teisėkūros procedūra priimtu aktu, nes tai vienintelis būdas, kuriuo galima 
teisiškai įpareigoti trečiąsias šalis;

3 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0046.
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2. primygtinai reikalauja, kad pagal politinį pareiškimą institucijos įsipareigotų laikytis 
suderinto požiūrio į bendros skaidrumo kultūros stiprinimą, kad būtų pagerintas ir toliau 
stiprinamas etiškas interesų atstovavimas; pabrėžia savo įsipareigojimą pagal Susitarimą 
ir pagal ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį lojaliai tarpusavyje bendradarbiauti kuriant 
bendrą sistemą, taigi institucijos turėtų siekti aukščiausio lygio įsipareigojimų; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Susitarime nurodytos priemonės yra minimalios ir galėtų būti toliau 
plečiamos gavus politinę paramą ir atsižvelgiant į esamus tarpinstitucinio susitarimo 
konstitucinius ir teisinius apribojimus;

3. patvirtina, kad reikia tęsti tarpinstitucinį dialogą siekiant sukurti Skaidrumo registrą 
remiantis teisiškai privalomu Sąjungos antrinės teisės aktu;

4. siūlo Konferencijoje dėl Europos ateities aptarti galimybę sukurti savarankišką teisinį 
pagrindą, kuris leistų teisėkūros institucijoms priimti Sąjungos teisėkūros procedūra 
priimamus aktus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, siekiant nustatyti privalomas etikos 
taisykles interesų grupių atstovams, kiek tai susiję su jų sąveika su Sąjungos 
institucijomis;

5. palankiai vertina tai, kad Europos Sąjungos Tarybos statusas pasikeitė iš stebėtojos 
statuso į oficialios Susitarimo šalies statusą; vis dėlto mano, kad jos dalyvavimas 
apsiriboja susitikimais su aukščiausio rango pareigūnais ir – tik pagal savanoriškas 
sistemas – nuolatinių atstovų ir nuolatinių atstovų pavaduotojų susitikimais jų 
pirmininkavimo laikotarpiu ir šešis mėnesius prieš šį laikotarpį; primygtinai reikalauja, 
kad, siekiant bendros sistemos patikimumo, visos nuolatinės atstovybės turėtų aktyviai 
dalyvauti pagal savo savanoriškas sistemas, toliau jas taikyti pasibaigus 
pirmininkavimui ir, kiek tai įmanoma, jas taikyti ir kitiems pareigūnams; 

6. pabrėžia, kad vykstant derybų procesui Komisija neprisiėmė jokių esminių papildomų 
įsipareigojimų dėl bendros sistemos; ypač apgailestauja, kad, kalbant apie taikymo 
asmenims sritį, ji taikoma tik institucijų aukščiausio lygmens darbuotojams; primygtinai 
reikalauja, kad atliekant bet kokią sąlygų tvarkos peržiūrą, susijusią su visomis trimis 
institucijomis, būtų įtraukti susitikimai su kitais institucijų darbuotojais skyrių vadovų ir 
aukštesniu lygmeniu;

7. palankiai vertina Parlamento per derybų procesą prisiimtus įsipareigojimus dėl sąlygų ir 
papildomų skaidrumo priemonių; mano, kad Darbo tvarkos taisyklių 11 ir 35 straipsnių 
pakeitimas reiškia, kad prisiimtas stiprus įsipareigojimas šiuo klausimu; palankiai 
vertina tai, kad Susitarimu išsaugoma konstitucinė Parlamento narių teisė laisvai 
vykdyti savo įgaliojimus;

8. palankiai vertina Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų savanoriško 
dalyvavimo galimybę; mano, kad šį dalyvavimą turėtų skatinti Susitarimą pasirašiusios 
institucijos, laikydamosi savo pareigos skatinti naudotis registru ir skatinti tai daryti kuo 
plačiau; primygtinai teigia, kad dėl tokio dalyvavimo Susitarimą pasirašiusios 
institucijos turėtų suteikti registrui papildomų išteklių;

Susitarimo apimama veikla

9. pabrėžia, kad Susitarimas grindžiamas veikla paremtu požiūriu, kuris apima ir 
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netiesioginę lobistinę veiklą; pabrėžia, kad svarbu įtraukti tokią veiklą, ypač 
atsižvelgiant į nepaprastąją padėtį, kai kilus pandemijai atsiranda naujų interesų grupių 
atstovų bendravimo su ES sprendimus priimančiais subjektais formų;

10. palankiai vertina paaiškinimus dėl Susitarimo apimamos ir neapimamos veiklos, 
įskaitant spontaniškų susitikimų neįtraukimą ir trečiųjų šalių tarpininkų, kurie neturi 
diplomatinio statuso, įtraukimą;

11. mano, kad svarbu apibrėžti susitikimus su interesų grupių atstovais, kurie turėtų būti 
skelbiami kaip iš anksto numatyti susitikimai; palankiai vertina Komisijos praktiką 
skelbti ir apie tokius susitikimus, kurie vyksta ne asmenims susitinkant fiziškai, o 
kitokia forma, pvz., rengiant vaizdo konferencijas; primygtinai reikalauja, kad 
suplanuotas pokalbis telefonu taip pat būtų laikomas susitikimu; 

Sąlygos, metinė ataskaita ir peržiūra

12. mano, kad įgyvendinant sąlygų laikymosi priemones ir kitas papildomas skaidrumo 
priemones priimant individualius sprendimus bus paisoma atitinkamų trijų Susitarimą 
pasirašiusių institucijų vidaus organizacinių įgaliojimų; atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina tai, jog metinė ataskaita buvo išplėsta, kad apimtų Susitarimą pasirašiusiųjų 
institucijų patvirtintų priemonių įgyvendinimą;

13. siūlo į metinę ataskaitą įtraukti informaciją apie įregistruotuosius subjektus, kurių veikla 
buvo ištirta ir kurie galiausiai buvo išbraukti iš registro dėl elgesio kodekso 
nesilaikymo;

14. palankiai vertina tai, kad įgyvendinimo priemonės, kurių imtasi pagal Susitarimo 
5 straipsnį, bus peržiūrimos laiku ir reguliariai, siekiant pateikti rekomendacijas dėl tų 
priemonių tobulinimo ir stiprinimo;

15. ragina Susitarimą pasirašiusias institucijas prieš kitą registro peržiūrą išanalizuoti naujų 
skaidrumo taisyklių poveikį sprendimų priėmimo procedūroms, įskaitant sąlygas ir 
papildomas skaidrumo priemones, kurias institucijos priėmė pagal bendrą sistemą, ir šių 
taisyklių poveikį piliečių suvokimui Sąjungos institucijų atžvilgiu;

16. pabrėžia, kad aiškus ir savalaikis sąlygų ir papildomų skaidrumo priemonių paskelbimas 
yra labai svarbus siekiant užtikrinti skaidrumą interesų grupių atstovų ir piliečių 
atžvilgiu, nes jis yra jų pasitikėjimo geru bendros sistemos veikimu pagrindas;

Europos Parlamento vaidmuo

17. pritaria Parlamento per derybas prisiimtiems įsipareigojimams, visų pirma dėl 
pasiūlymo „Spragų panaikinimas. Parlamento pasiūlymai dėl sąlygų“, ir primygtinai 
teigia, kad juos reikia visapusiškai įgyvendinti ir nedelsiant paskelbti pagal Susitarimo 5 
straipsnio 3 dalį;

18. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad Parlamente būtų numatyta didelė politinė 
atsakomybė už įgyvendinimo ir peržiūros procesą; siūlo, kad Susitarimo 14 straipsnyje 
numatytas peržiūros procesas būtų grindžiamas informacija ir kuriamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su už skaidrumą atsakingu Parlamento pirmininko pavaduotoju;
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19. ragina Biurą ir kitus atitinkamus organus skubiai įgyvendinti šias konkrečias priemones:

a) sukurti tiesioginį ryšį tarp posėdžių skelbimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 
straipsnio 3 dalį ir Skaidrumo registro ir atlikti esminius patobulinimus, kad ši 
skelbimo priemonė būtų visiškai patogi vartotojui ir kad būtų galima atlikti 
paiešką; 

b) nustatyti tiesioginį ryšį tarp poveikio teisės aktui, numatyto Europos Parlamento 
narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais 4 
straipsnio 6 dalyje, pateikto Darbo tvarkos taisyklių I priede, 4 straipsnio 6 dalyje, 
ir Skaidrumo registro; 

c) nustatyti taisyklę, pagal kurią Parlamento pareigūnai nuo skyrių vadovų iki 
generalinio sekretoriaus lygmens susitiktų tik su registruotais interesų grupių 
atstovais;

d) parengti rekomendaciją Parlamento darbuotojams susitikti su Skaidrumo registro 
taikymo sričiai priklausančiais asmenimis ar organizacijomis tik tuo atveju, jei jie 
yra registruoti, ir sistemingai tikrinti šį faktą prieš savo posėdžius; 

e) parengti išsamų požiūrį, kad kalbėtojas galėtų dalyvauti visuose komitetų ar 
jungtinių grupių organizuojamuose renginiuose, pavyzdžiui, praktiniuose 
seminaruose ir seminaruose, taip pat delegacijų posėdžiuose, su sąlyga, kad visi 
asmenys, patenkantys į Skaidrumo registro taikymo sritį, užsiregistruotų;

f) parengti išsamų ir nuoseklų požiūrį į bendrą renginių organizavimą Parlamento 
patalpose ir, jei reikia, nustatyti sąlygą, kad visi asmenys, patenkantys į 
Skaidrumo registro taikymo sritį, būtų užsiregistravę;

20. ragina konkrečiai Komitetų pirmininkų sueigą:

a) priimti gaires siekiant padėti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir komitetų 
pirmininkams vykdyti savo įsipareigojimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 
straipsnio 3 dalį;

b) priimti gaires, skirtas komitetų sekretoriatams, siekiant padėti Parlamento 
nariams, sistemingai primenant jiems apie galimybę pagal Europos Parlamento 
narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais 4 
straipsnio 6 dalį, pateiktą Darbo tvarkos taisyklių I priede, skelbti interesų atstovų, 
su kuriais buvo konsultuojamasi dėl su pranešimo tema susijusių klausimų, sąrašą;

21. ragina Konstitucinių reikalų komitetą persvarstant Parlamento Darbo tvarkos taisykles 
apsvarstyti papildomas skaidrumo priemones, kurios turėtų būti nustatytos siekiant 
sustiprinti Parlamento įsipareigojimą dėl bendros sistemos; 

Atitiktis reikalavimams, elgesio kodeksas, informacija, kurią turi pateikti įregistruotieji 
subjektai

22. pažymi, kad Susitarimo I priede pateikto elgesio kodekso laikymasis yra tinkamumo 
kriterijų dalis ir kad įregistruotieji subjektai turi atsižvelgti į konfidencialumo 
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reikalavimus ir taisykles, taikomas buvusiems Parlamento nariams ir institucijų 
darbuotojams, kurie šiems Parlamento nariams ir darbuotojams taikomi nustojus eiti 
pareigas;

23. palankiai vertina paaiškinimą, kad įregistruotieji subjektai neatleidžiami nuo pareigos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi tų pačių etikos standartų, kurie taikomi jiems, kai jie 
perduoda dalį savo veiklos kitiems; 

24. palankiai vertina tai, kad įregistruotieji subjektai privalo skelbti tiek klientų, tiek 
tarpininkų finansinę informaciją ir kad finansinė informacija taip pat reikalaujama iš 
įregistruotųjų subjektų, kurie neatstovauja komerciniams interesams; palankiai vertina 
tai, kad užsiregistravę subjektai privalo ne tik kartą per metus skelbti finansinę 
informaciją, bet ir nuolat ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai iš esmės pasikeičia išsami 
informacija, kuriai taikomi įgyvendinimo sprendimai;

25. pabrėžia, kad įregistruotieji subjektai dabar privalo teikti informaciją apie jų tikslinius 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, politikos priemonių ar iniciatyvų; 
mano, kad tai prisidės prie didesnio jų atstovaujamų interesų skaidrumo;

Sekretoriatas ir valdančioji taryba

26. palankiai vertina įsipareigojimą padidinti registro tvarkymo, plėtojimo ir populiarinimo 
išteklius, taip pat Tarybos oficialų įnašą sekretoriatui; mano, kad tokie įsipareigojimai 
dėl bendros sistemos turėtų sustiprinti sekretoriato gebėjimus laiku teikti 
rekomendacijas įregistruotiesiems subjektams ir padėti jiems registruotis bei atnaujinti 
prašomus duomenis; ypač pabrėžia, kad, palyginti su panašiomis nacionalinėmis 
sistemomis, žmogiškieji ištekliai yra labai riboti įregistruotųjų asmenų skaičiaus 
atžvilgiu ir kad šis apribojimas trukdo veiksmingai valdyti registrą; ragina institucijas 
užtikrinti išteklių ir darbuotojų, reikalingų tinkamam sekretoriato ir valdančiosios 
tarybos veikimui užtikrinti, suteikimą;

27. mano, kad visoms trims institucijoms taikant vienodas sąlygas sekretoriato ir 
valdančiosios tarybos veikloje turėtų būti užtikrintas bendras sutarimas, plėtojama 
bendra atsakomybė už sistemą ir puoselėjama bendra skaidrumo kultūra; 

28. palankiai vertina valdančiosios tarybos sukūrimą ir jos uždavinį prižiūrėti bendrą 
administracinį Susitarimo įgyvendinimą ir veikti kaip sekretoriato taikomų priemonių 
peržiūros organas; palankiai vertina tai, kad į Susitarimą įtraukta patikima 
administracinė procedūra, kuria užtikrinamos įregistruotųjų subjektų procedūrinės 
teisės;

Procedūrinės nuostatos

29. pritaria šio sprendimo A priede pateikiamo Susitarimo sudarymui;

30. pritaria šio sprendimo B priede pateiktam Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos politiniam pareiškimui, kuris kartu su Susitarimu bus 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje;

31. nusprendžia, kad pagal Susitarimo 9 straipsnį ir 15 straipsnio 2 dalį nuo Susitarimo 
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įsigaliojimo valdančiajai tarybai ir sekretoriatui suteikiami įgaliojimai Europos 
Parlamento vardu priimti atskirus sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų 
laikantis .... m. ..... .. d. [įrašyti datą ir nuorodą] tarpinstitucinio susitarimo dėl 
privalomo skaidrumo registro nuostatų;

32. paveda Pirmininkui pasirašyti Susitarimą su Tarybos pirmininku ir Komisijos 
pirmininku ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

33. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedus susipažinti Tarybai, Komisijai ir 
valstybių narių parlamentams.
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A PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS IR 
EUROPOS KOMISIJOS TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS DĖL PRIVALOMO 

SKAIDRUMO REGISTRO

EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS 

KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 295 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a 

straipsnį,

kadangi:

(1) Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija (toliau – 

pasirašančiosios institucijos) palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su 

atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene pagal Europos Sąjungos 

sutartį (toliau – ES sutartis), ypač pagal jos 11 straipsnio 1 ir 2 dalis;

(2) šis dialogas suteikia galimybę suinteresuotiesiems subjektams pareikšti savo 

nuomonę dėl sprendimų, galinčių turėti jiems įtakos, ir taip veiksmingai prisidėti prie 

to, kad politikos pasiūlymai būtų grindžiami įrodymais. Palaikant ryšius su 

suinteresuotaisiais subjektais gerinama sprendimų priėmimo kokybė, nes taip 

suteikiama galimybė pateikti nuomonių ir kompetencijos iš išorės;

(3) skaidrumas ir atskaitomybė turi esminę reikšmę siekiant išsaugoti Sąjungos piliečių 

pasitikėjimą Sąjungos politikos, teisėkūros ir administracinio proceso legitimumu;

(4) siekiant toliau skatinti skaidrų ir etišką atstovavimą interesų grupėms, 

pasirašančiosios institucijos pripažįsta savo požiūrio suderinimo svarbą, tuo tikslu 

patvirtindamos bendrą šių institucijų bendradarbiavimo sistemą;

(5) atstovavimo interesų grupėms skaidrumas yra ypač svarbus siekiant suteikti 

galimybę piliečiams stebėti interesų grupių atstovų veiklą ir suvokti galimą jų įtaką, 

įskaitant įtakos darymą finansine parama ir rėmimo iniciatyvų veikla. Toks 

skaidrumas geriausiai užtikrinamas elgesio kodeksu, kuriame nustatytos skaidrumo 

registre (toliau – registras) įsiregistravusių interesų grupių atstovų elgesio taisyklės ir 

principai;
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(6) atsižvelgdamos į įgytą teigiamą patirtį, susijusią su 2014 m. balandžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu4 (toliau – 2014 m. susitarimas) sukurtu 

skaidrumo registru, skirtu organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, 

dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką, pasirašančiosios institucijos 

mano, kad 2014 m. susitarimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta;

(7) šį registrą būtina padaryti privalomą, kiekvienos iš pasirašančiųjų institucijų atskirais 

sprendimais patvirtinant lygiaverčio poveikio priemones, kuriomis būtų nustatyta, 

kad interesų grupių atstovų registravimasis registre yra būtina tam tikrų rūšių 

atstovavimo interesų grupėms veiklos vykdymo sąlyga; 

(8) siekiant toliau stiprinti bendrąją sistemą ir remtis pažanga, padaryta kuriant bendrą 

skaidrumo kultūrą, pasirašančiosios institucijos turėtų registro svetainėje paskelbti 

sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jos imasi 

registracijai skatinti, tokias kaip, pavyzdžiui, specialūs informacijos e. paštu gavėjų 

sąrašai, rekomendacija, kad tam tikri sprendimus priimantys asmenys susitiktų tik su 

registruotais interesų grupių atstovais, arba viešas informacijos apie tam tikrų 

sprendimus priimančių asmenų ir interesų grupių atstovų susitikimus skelbimas;

(9) siekiant skatinti, kad šis susitarimas būtų svarbus ne tik pasirašančiosioms 

institucijoms, jame turėtų būti nustatyta tvarka, pagal kurią Sąjungos institucijos, 

įstaigos, organai ir agentūros, kiti nei pasirašančiosios institucijos, taip pat valstybių 

narių nuolatinės atstovybės, norinčios savo iniciatyva taikyti bendrosios sistemos 

veikimo principus, galėtų naudotis registro sekretoriato ir jo pagalbos tarnybos 

parama;

(10) siekiant nesudaryti nereikalingos administracinės naštos ir laikantis dabartinės 

registracijos praktikos, veikla, kurią interesų grupių atstovai vykdo vien asociacijos 

arba tinklo, kurio nariai jie yra, vardu, turėtų būti laikoma to tinklo arba asociacijos 

veikla;

(11) šio susitarimo taikymas neturėtų apimti valstybių narių valdžios institucijų, taip pat 

tokių valdžios institucijų asociacijų ar tinklų, jų vardu veikiančių Sąjungos, 

4 Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro 
organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant 
ir įgyvendinant ES politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).
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nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmeniu, veiklos, nors valdžios institucijų 

asociacijoms ir tinklams, Sąjungos, nacionaliniu ar subnacionaliniu lygmeniu 

užsiimantiems atstovavimo interesų grupėms veikla, turėtų būti leidžiama registruotis 

registre;

(12) tokia praktika, pagal kurią tvirtinama metinė registro veiklos ataskaita, turėtų būti 

toliau taikoma kaip priemonė, padedanti užtikrinti tinkamą pasirašančiųjų institucijų 

suderinto požiūrio matomumą ir stiprinti piliečių pasitikėjimą. Metinės ataskaitos 

taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad ji apimtų sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo 

užtikrinimo priemones, kurių imasi pasirašančiosios institucijos;

(13) registro veikimas neturėtų pažeisti nė vienos iš pasirašančiųjų institucijų 

kompetencijos ir neturėtų daryti poveikio atitinkamiems jų vidaus organizaciniams 

įgaliojimams;

(14) naudodamosi atitinkamais savo vidaus organizaciniais įgaliojimais, pasirašančiosios 

institucijos turėtų pavesti registro sekretoriatui ir valdančiajai tarybai veikti jų vardu 

priimant individualius sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų pagal šį 

susitarimą. Pasirašančiosios institucijos turėtų būti bendraatsakovės visais atvejais, 

kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiamas ieškinys dėl registro 

valdančiosios tarybos galutinių sprendimų, darančių neigiamą poveikį pareiškėjams 

ar įregistruotiesiems subjektams;

(15) įgyvendinant šį susitarimą, pasirašančiosios institucijos turėtų veikti vadovaudamosi 

abipusio lojalaus bendradarbiavimo principu;

(16) bet kuri iš pasirašančiųjų institucijų turėtų galėti vykdyti kitą, su šiuo susitarimu 

nesusijusią, gero valdymo ir skaidrumo politiką tiek, kiek tokia politika nedaro 

poveikio šio susitarimo įgyvendinimui ir tikslams, kurių siekiama šiuo susitarimu;

(17) šis susitarimas nedaro poveikio naudojimuisi teisėmis pagal ES sutarties 11 

straipsnio 4 dalį dėl Europos piliečių iniciatyvos ir pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 227 straipsnį dėl teisės pateikti Europos 

Parlamentui peticiją,

SUSITARĖ:

1 straipsnis
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Tikslas ir taikymo sritis

Šiuo susitarimu nustatoma sistema ir veiklos principai, taikomi siekiant pasirašančiųjų 

institucijų suderinto požiūrio į skaidrų ir etišką atstovavimą interesų grupėms.

Pasirašančiosios institucijos susitaria atskirais pagal savo vidaus organizacinius įgaliojimus 

priimamais sprendimais įgyvendinti pirmoje pastraipoje nurodytą suderintą požiūrį į veiklą, 

kurią apima šis susitarimas (toliau – susitarimo apimama veikla), ir nurodyti tas apimamos 

veiklos rūšis, kurioms jos nusprendė taikyti registravimosi registre sąlygą. 

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

a) interesų grupės atstovas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba oficiali ar 

neoficiali asmenų grupė, asociacija ar tinklas, vykdantis susitarimo apimamą veiklą; 

b) pareiškėjas – bet kuris interesų grupės atstovas, prašantis jį įtraukti į registrą;

c) įregistruotasis subjektas – bet kuris į registrą įtrauktas interesų grupės atstovas; 

d) klientas – bet kuris interesų grupės atstovas, užmezgęs sutartinius santykius su 

tarpininku tuo tikslu, kad būtų remiami to tarpininko interesai vykdant susitarimo 

apimamą veiklą;

e) tarpininkas – bet kuris interesų grupės atstovas, atstovaujantis kliento interesams 

vykdydamas susitarimo apimamą veiklą;

f) kliento ir tarpininko santykiai – bet kokie sutartiniai, su susitarimo apimamos veiklos 

vykdymu susiję santykiai tarp kliento ir tarpininko; 

g) darbuotojai – bet kurioje iš pasirašančiųjų institucijų įdarbinti darbuotojai, 

neatsižvelgiant į tai, kuriai kategorijai jie priklauso, kuriems taikomi Tarybos 

reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/685 nustatyti Europos Sąjungos 

pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos; 

h) sąlygų taikymas – principas, pagal kurį interesų grupių atstovų registravimasis 

registre yra būtina sąlyga, kad jie galėtų vykdyti tam tikrą susitarimo apimamą 

5 OL L 56, 1968 3 4, p. 1.
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veiklą.

3 straipsnis

Susitarimo apimama veikla 

1. Šis susitarimas apima veiklą, interesų grupių atstovų vykdomą siekiant daryti įtaką 

politikos ar teisės aktų rengimui ar įgyvendinimui arba sprendimų priėmimo 

procesams pasirašančiosiose institucijose arba kitose Sąjungos institucijose, 

įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau bendrai – Sąjungos institucijos), nedarant 

poveikio 4 straipsnio taikymui.

2. Susitarimo apimama veikla, nurodyta 1 dalyje, apima, inter alia: 

a) susitikimų, konferencijų ar renginių organizavimą arba dalyvavimą juose, taip 

pat bet kokių panašių ryšių su Sąjungos institucijomis palaikymą;

b) prisidėjimą arba dalyvavimą vykstant konsultacijoms, svarstymams ar 

kitokioms panašioms iniciatyvoms;

c) komunikacijos kampanijų, platformų, tinklų ir bendruomeninių iniciatyvų 

organizavimą;

d) politikos ir pozicijų dokumentų, dokumentų pakeitimų, nuomonių apklausų ir 

tyrimų, atvirų laiškų ir kitokios komunikacijos ar informacinės medžiagos 

rengimą, taip pat tyrimų užsakymą ir atlikimą.

4 straipsnis

Susitarimo neapimama veikla 

1. Šis susitarimas neapima šios veiklos:

a) teisinių ir kitokių profesionalių rekomendacijų teikimo, kai:

i) tai yra atstovavimas klientams atliekant taikinimo ar tarpininkavimo 

procedūrą, kuria siekiama išvengti ginčo pateikimo spręsti teisminei ar 

administracinei institucijai; 

ii) tai yra klientams teikiamos rekomendacijos, kuriomis padedama 

užtikrinti, kad jų veikla atitiktų galiojančios teisinės sistemos nuostatas, 

arba

iii) tai yra atstovavimas klientams ir jų pagrindinių ar procesinių teisių, kaip 
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antai teisės būti išklausytam, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisės į 

gynybą administraciniame procese, apsauga, įskaitant veiklą, kurią vykdo 

advokatai ar bet kokie kiti specialistai, pasamdyti atstovauti klientams ir 

užtikrinti jų pagrindinių arba procesinių teisių apsaugą;

b) pagal Sąjungos teisę arba pagal Sąjungai taikomas tarptautinės teisės normas 

vykstančiame teisiniame ar administraciniame procese daromų pareiškimų 

naudojantis turimu proceso šalies arba trečiojo asmens statusu, taip pat 

pareiškimų, daromų remiantis sutartiniais santykiais su bet kuria iš 

pasirašančiųjų institucijų arba remiantis Sąjungos lėšomis finansuojamos 

dotacijos susitarimu;

c) pagal SESV 152 straipsnį socialiniame dialoge dalyvaujančių socialinių 

partnerių veiklos;

d) pareiškimų, daromų atsakant į tiesioginius ir konkrečius bet kurių Sąjungos 

institucijų ar jų atstovų ar darbuotojų prašymus pasidalyti faktine informacija, 

duomenimis ar kompetencija;

e) veiklos, kurią vykdo fiziniai asmenys, veikdami tik asmeniškai, o ne bendrai su 

kitais;

f) neplanuotų susitikimų, vien privataus pobūdžio ar bendravimui skirtų 

susitikimų, taip pat susitikimų, vykstančių pagal ES sutartimi, SESV ar 

Sąjungos teisės aktais nustatytą administracinę procedūrą.

2. Šis susitarimas neapima veiklos, kurią vykdo šios įstaigos:

a) valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant jų nuolatines atstovybes ir 

ambasadas, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis; 

b) valdžios institucijų asociacijos ir tinklai Sąjungos, nacionaliniu arba 

subnacionaliniu lygmeniu, su sąlyga, kad jie veikia vien atitinkamų valdžios 

institucijų vardu;

c) tarpvyriausybinės organizacijos, įskaitant jų agentūras ir organus;

d) trečiųjų šalių valdžios institucijos, įskaitant jų diplomatines atstovybes ir 

ambasadas, išskyrus, kai tokioms institucijoms atstovauja diplomatinio statuso 
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neturintys juridiniai asmenys, biurai ar tinklai, arba kai joms atstovauja 

tarpininkas ;

e) politinės partijos, išskyrus bet kokias politinių partijų įsteigtas ar su jomis 

susijusias organizacijas;

f) bažnyčios ir religinės asociacijos ar bendruomenės, taip pat filosofinės ir 

nereliginės organizacijos, nurodytos SESV 17 straipsnyje, išskyrus biurus, 

juridinius asmenis arba tinklus, kurie įsteigti atstovauti bažnyčioms, religinėms 

bendruomenėms ar filosofinėms ir nereliginėms organizacijoms palaikant 

santykius su Sąjungos institucijomis, taip pat šių subjektų asociacijas. 

5 straipsnis

Sąlygų taikymo ir papildomos skaidrumo užtikrinimo priemonės 

1. Pasirašančiosios institucijos įsipareigoja laikytis sąlygų taikymo principo, kurį jos 

įgyvendina atskirais sprendimais pagal savo vidaus organizacinius įgaliojimus. 

2. Imdamosi sąlygų taikymo ar papildomų skaidrumo užtikrinimo priemonių 

registracijai skatinti ir šiuo susitarimu nustatytai bendrajai sistemai stiprinti, 

pasirašančiosios institucijos užtikrina, kad tokios priemonės derėtų su šiuo susitarimu 

ir kad jomis būtų padedama siekti 1 straipsnyje nurodyto suderinto požiūrio tikslo, 

t. y. nustatyti aukštą skaidraus ir etiško atstovavimo interesų grupėms standartą 

Sąjungos lygmeniu.

3. Sąlygų taikymo ir papildomos skaidrumo užtikrinimo priemonės, kurių imasi 

pasirašančiosios institucijos, yra viešai skelbiamos registro svetainėje, kurioje 

informacija reguliariai atnaujinama.

6 straipsnis

Registracijos sąlygų atitiktis ir elgesio kodeksas 

1. Pareiškėjai, kurie pateikia užpildytą registracijos paraišką, laikomi tinkančiais būti 

įtrauktais į registrą, jeigu jie vykdo susitarimo apimamą veiklą ir laikosi jo I priede 

nustatyto elgesio kodekso (toliau – elgesio kodeksas).

2. Teikdami registracijos paraišką, pareiškėjai pateikia II priede nurodytą informaciją ir 

sutinka, kad ta informacija būtų viešai paskelbta. 
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3. Pareiškėjų gali būti paprašyta įrodyti, kad jie yra tinkami būti įtrauktais į registrą ir 

kad jų pateikta informacija yra teisinga.

4. Registro sekretoriatas (toliau – sekretoriatas) patvirtina pareiškėjo registraciją, kai 

nustatoma, kad pareiškėjas tinka būti įtrauktu į registrą, ir kai jo registracija laikoma 

atitinkančia II priede nustatytus reikalavimus.

5. Kai patvirtinama pareiškėjo registracija, pareiškėjas tampa įregistruotuoju subjektu.

6. Sekretoriatas stebi registracijos procesus ir vertina tolesnę įregistruotųjų subjektų 

registracijos sąlygų atitiktį ir elgesio kodekso laikymąsi pagal III priede nustatytas 

procedūras.

7. Sekretoriatas gali atlikti tyrimus atsižvelgdamas į skundus, kuriuose teigiama, kad 

įregistruotasis subjektas nesilaiko elgesio kodekso, taip pat jis gali atlikti tyrimus 

savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją, kad įregistruotasis subjektas galimai 

nebetinka būti įtrauktu į registrą pagal 1 dalį. 

8. Sekretoriatui vykdant stebėseną arba atliekant tyrimą, įregistruotieji subjektai visų 

pirma:

a) jei prašoma, pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad su jų 

registracija susijusi informacija tebėra teisinga; ir

b) sąžiningai ir konstruktyviai bendradarbiauja pagal III priede nustatytas 

procedūras. 

7 straipsnis

Valdančioji taryba

1. Registro valdančiąją tarybą (toliau – valdančioji taryba) sudaro pasirašančiųjų 

institucijų generaliniai sekretoriai, kurie jai rotacijos tvarka pirmininkauja vienų 

metų kadencijas.

2. Valdančioji taryba:

a) prižiūri bendrą šio susitarimo įgyvendinimą; 

b) nustato metinius registro prioritetus, taip pat biudžeto sąmatas ir biudžeto dalį, 

reikalingą tiems prioritetams įgyvendinti; 

c) duoda bendrus nurodymus sekretoriatui;
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d) tvirtina 13 straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą;

e) nagrinėja motyvuotus prašymus peržiūrėti sekretoriato sprendimus ir dėl to 

sprendžia III priedo 9 punkto nustatyta tvarka. 

3. Valdančioji taryba bent kartą per metus posėdžiauja jos pirmininko iniciatyva. Ji taip 

pat gali posėdžiauti kurio nors iš jos narių prašymu. 

4. Valdančioji taryba priima sprendimus bendru sutarimu.

8 straipsnis 

Sekretoriatas 

1. Sekretoriatas yra jungtinis vykdomasis organas, įsteigtas registro veikimui valdyti. Jį 

sudaro skyrių vadovai ar jiems prilygstantys pareigūnai, atsakingi už skaidrumo 

klausimus kiekvienoje pasirašančiojoje institucijoje (toliau – skyrių vadovai), ir jų 

atitinkami darbuotojai.

2. Vienas iš skyrių vadovų yra valdančiosios tarybos paskiriamas koordinatoriumi 

vienų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama. Koordinatorius koordinuoja 

sekretoriato veiklą.

Koordinatorius atstovauja sekretoriatui ir prižiūri jo kasdienį darbą pagal bendrus 

pasirašančiųjų institucijų interesus. 

3. Sekretoriatas:

a) atsiskaito valdančiajai tarybai, organizuoja jos posėdžius ir padeda atlikti jos 

užduotis;

b) rengia gaires įregistruotiesiems subjektams, kad būtų užtikrinta, jog šis 

susitarimas būtų taikomas nuosekliai;

c) sprendžia dėl pareiškėjų tinkamumo ir stebi registro turinį, siekiant optimalios 

registro duomenų kokybės ir visgi suprantant, kad už pateiktos informacijos 

tikslumą galiausiai atsako patys įregistruotieji subjektai;

d) teikia pagalbos tarnybos paramą pareiškėjams ir įregistruotiesiems subjektams; 

e) atlieka tyrimus ir taiko priemones pagal III priedą;

f) imasi suinteresuotiesiems subjektams skirtų komunikacijos ir informuotumo 
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didinimo veiksmų;

g) rengia 13 straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą;

h) atsako už registro IT išteklių plėtrą ir priežiūrą;

i) su panašiais organais dalijasi geriausia praktika ir patirtimi dėl atstovavimo 

interesų grupėms skaidrumo;

j) vykdo bet kokią kitą veiklą, kuri yra reikalinga šiam susitarimui įgyvendinti.

4. Sekretoriatas sprendimus priima skyrių vadovų bendru sutarimu.

9 straipsnis

Įgaliojimas 

Valdančioji taryba ir sekretoriatas atlieka jiems pagal 7 ir 8 straipsnius pavestas užduotis ir 

yra įgaliojami atliekant tas užduotis priimti sprendimus pasirašančiųjų institucijų vardu.

10 straipsnis

Ištekliai

1. Pasirašančiosios institucijos užtikrina, kad būtų parūpinti reikiami žmogiškieji, 

administraciniai, techniniai ir finansiniai ištekliai, įskaitant pakankamą sekretoriato 

aprūpinimą darbuotojais, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio susitarimo 

įgyvendinimas. 

2. Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 dalies b punkto taikymui ir deramai atsižvelgiant į 

skirtingą institucijų etatų planų dydį, pasirašančiosios institucijos imasi būtinų 

priemonių registro priežiūrai, plėtrai ir naudojimosi juo propagavimo veiklai 

finansuoti. 

11 straipsnis

Savanoriškas Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, kitų nei pasirašančiosios 

institucijos, dalyvavimas

1. Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros, kiti nei pasirašančiosios 

institucijos, gali pranešti valdančiajai tarybai apie priemones, kurias taikydami jie 

nusprendžia tam tikrai veiklai kelti įsiregistravimo registre sąlygą, ar apie bet kokias 

papildomas skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jie imasi. 

2. Jei valdančioji taryba mano, kad 1 dalyje nurodytos priemonės atitinka siekiamus šio 
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susitarimo tikslus, ji gali su atitinkama Sąjungos institucija, įstaiga, organu ar 

agentūra susitarti dėl sąlygų, kuriomis ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali 

naudotis sekretoriato parama ir pagalbos tarnybos parama. Visos priemonės, apie 

kurias pranešama pagal 1 dalį, paskelbiamos registro svetainėje.

12 straipsnis

Savanoriškas valstybių narių nuolatinių atstovybių dalyvavimas 

Valstybės narės gali pranešti valdančiajai tarybai apie priemones, kurių imamasi pagal 

nacionalinę teisę, pagal kurias jos nusprendžia taikyti tam tikrai su savo nuolatinėmis 

atstovybėmis susijusiai veiklai įsiregistravimo registre sąlygą, arba apie visas papildomas 

skaidrumo užtikrinimo priemones, kurių jos ėmėsi. Visos priemonės, apie kurias taip 

pranešama, paskelbiamos registro svetainėje.

13 straipsnis

Metinė ataskaita

1. Valdančioji taryba parengia registro veiklos per praėjusius metus metinę ataskaitą.

2. Į metinę ataskaitą įtraukiama:

a) skyrius, kuriame pateikiama faktinė informacija apie registrą, jo turinį ir bet 

kokius su registru susijusius pokyčius;

b) skyrius apie galiojančias sąlygų taikymo ir papildomas skaidrumo užtikrinimo 

priemones, nurodytas 5 straipsnyje.

3. Valdančioji taryba pateikia metinę ataskaitą pasirašančiosioms institucijoms ir 

užtikrina, kad ji būtų paskelbta registro svetainėje.

14 straipsnis

Peržiūra 

1. Pasirašančiosios institucijos įvertina priemonių, kurių imtasi pagal 5 straipsnį, 

įgyvendinimą ne vėliau kaip ... [vieni metai po šio susitarimo įsigaliojimo dienos], ir 

vėliau reguliariai tai vertina siekdamos, kai tinka, pateikti rekomendacijų dėl tokių 

priemonių tobulinimo ir stiprinimo.

2. Šis susitarimas peržiūrimas ne vėliau kaip ... [ketveri metai po šio susitarimo 

įsigaliojimo dienos].
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15 straipsnis

Baigiamosios ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Šis susitarimas yra privalomas pasirašančiosioms institucijoms.

2. Pagal 9 straipsnį kiekviena pasirašančioji institucija įsipareigoja priimti tokį 

sprendimą: 

„Valdančioji taryba ir sekretoriatas įgaliojami ... [įrašyti institucijos pavadinimą] 

vardu priimti individualius sprendimus dėl pareiškėjų ir įregistruotųjų subjektų pagal 

... tarpinstitucinį susitarimą [įrašyti datą ir nuorodą] dėl privalomo skaidrumo 

registro“.

Tie sprendimai įsigalioja šio susitarimo įsigaliojimo dieną.

3. Šiuo susitarimu pakeičiamas 2014 m. susitarimas, kuris nustoja galioti nuo šio 

susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. Šis susitarimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. 

5. Prieš įsigaliojant šiam susitarimui į registrą įtraukti subjektai šešių mėnesių 

laikotarpiu nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos turi teisę pakeisti savo registracijos 

duomenis, kad atitiktų naujus reikalavimus pagal šį susitarimą ir liktų registruoti 

registre.

6. Bet kokie perspėjimų ir skundų tyrimai, pradėti pagal 2014 m. susitarimą, yra 

atliekami tame susitarime nustatyta tvarka.

Sudaryta [data] [vieta].

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu Komisijos vardu

Pirmininkas Pirmininkas Pirmininkė
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I PRIEDAS

ELGESIO KODEKSAS

Įregistruotieji subjektai vykdo veiklą laikydamiesi šiame priede nustatytų taisyklių ir principų. 

Visų pirma, įregistruotieji subjektai: 

a) palaikydami santykius su bet kuria iš pasirašančiųjų institucijų ir su kitomis Sąjungos 

institucijomis, įstaigomis, organais ar agentūromis (toliau bendrai – Sąjungos 

institucijos), visada nurodo savo vardą ir pavardę (pavadinimą), registracijos numerį ir 

subjekto ar subjektų, kuriam (-iems) dirba ar atstovauja, pavadinimą; 

b) deklaruoja savo remiamus interesus ir tikslus, taip pat nurodo klientus ar narius, kuriems 

atstovauja, ir, kai tinka, tų klientų ar narių registracijos numerius;

c) negauna ir nesiekia gauti informacijos ar palankių sprendimų nesąžiningomis 

priemonėmis ar daromu netinkamu spaudimu, netinkamu elgesiu ar užgaulia kalba;

d) nepiktnaudžiauja savo registracija tam, kad gautų komercinės naudos ar iškreiptų arba 

klaidinamai nurodytų registracijos poveikį;

e) nekenkia registro reputacijai ar nedaro žalos Sąjungos institucijoms ir nenaudoja jų 

logotipų be aiškaus leidimo;

f) užtikrina, kad registruojantis jų suteikta ir vėliau vykdant susitarimo apimamą veiklą jų 

tvarkoma informacija būtų išsami, atnaujinta, tiksli ir neklaidinanti, ir sutinka, kad ta 

informacija būtų viešai prieinama;

g) laikosi atitinkamų Sąjungos institucijų viešai paskelbtų taisyklių, kodeksų ir gairių ir 

vengia kliudyti įgyvendinti ir taikyti tokias taisykles, kodeksus ar gaires;

h) nekursto Europos Parlamento narių, Komisijos narių ar Sąjungos institucijų darbuotojų 

pažeisti jiems taikomas elgesio taisykles ir standartus;

i) jei samdo buvusius Europos Parlamento narius, Komisijos narius ar Sąjungos institucijų 

darbuotojus, deramai atsižvelgia į tiems asmenims po darbo atitinkamoje institucijoje 

taikomus konfidencialumo reikalavimus ir taisykles, kad būtų išvengta interesų 

konfliktų;

j) kai palaiko kliento ir tarpininko santykius: 

i) užtikrina, kad tokių santykių šalys būtų įrašytos į registrą, ir 
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ii) kaip klientai arba tarpininkai užtikrina, kad atitinkama informacija apie šiuos 

santykius, įtraukta į registrą pagal II priedą, būtų viešai paskelbta;

k) kai susitarimo apimamos veiklos tikslu jie paveda tam tikras užduotis atlikti į registrą 

neįtrauktiems tretiesiems asmenims, užtikrina, kad tokios šalys laikytųsi etikos 

standartų, kurie būtų bent lygiaverčiai įregistruotiems subjektams taikomiems 

standartams;

l) jei prašoma, pateikia sekretoriatui patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma jų 

atitiktis registracijos sąlygoms ir pateikiamos informacijos tikslumas, ir sąžiningai bei 

konstruktyviai bendradarbiauja su sekretoriatu;

m) sutinka, kad jiems galėtų būti taikomos tyrimo procedūros ir, kai taikoma, III priede 

numatytos priemonės;

n) imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad bet kokie jų darbuotojai, dalyvaujantys vykdant 

susitarimo apimamą veiklą, būtų informuoti apie jų kaip įregistruotųjų subjektų 

įsipareigojimą laikytis šio elgesio kodekso;

o) informuoja klientus ir narius, kuriems atstovauja vykdydami susitarimo apimamą 

veiklą, apie jų kaip įregistruotųjų subjektų įsipareigojimą laikytis šio elgesio kodekso;

p) laikosi pasirašančiųjų institucijų nustatytų konkrečių prieigos ir saugumo taisyklių bei 

tvarkos ir vengia kliudyti jų laikytis.
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II PRIEDAS

Į REGISTRĄ ĮTRAUKIAMA INFORMACIJA

Šiame priede nustatyta, kokia informacija turi būti pateikiama registre. Tą informaciją 

pateikia pareiškėjai ar, kai tinkama, įregistruotieji subjektai, išskyrus atvejus, kai ji įvedama 

automatiškai.

I. BENDROJI INFORMACIJA 

a) subjekto pavadinimas; pagrindinės buveinės adresas ir už santykius su Sąjunga 

atsakingos buveinės adresas, jei jis skiriasi nuo pagrindinės buveinės adreso; telefono 

numeris; e. pašto adresas1; interneto svetainė;

b) subjekto teisinė forma;

c) atstovaujamos interesų grupės;

d) patvirtinimas, kad pareiškėjas vykdo veiklą laikydamasis elgesio kodekso;

e) už tą subjektą teisiškai atsakingo asmens ir už santykius su Sąjunga atsakingo asmens 

vardas ir pavardė; 

f) įvertintas asmenų, dalyvaujančių vykdant susitarimo apimamą veiklą, skaičius per 

metus, išreikštas etato ekvivalentais, pagal tokias viso etato procentines dalis: 10 proc., 

25 proc., 50 proc., 75 proc. arba 100 proc.; 

g) tikslai, veiklos įgaliojimai, interesų sritys ir geografinis dalyvavimo lygmuo;

h) organizacijos, kurių narys yra įregistruotasis subjektas, ir subjektai, su kuriais 

įregistruotasis subjektas yra susijęs asociacijos ryšiais;

i) įregistruotojo subjekto nariai ir (arba) asociacijos ryšiai susijusiuose tinkluose ir 

asociacijose.

II. RYŠIAI SU SĄJUNGOS INSTITUCIJOMIS

a) Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų Sąjungos aktų, Sąjungos politika ar 

iniciatyvos, dėl kurių vykdoma susitarimo apimama veikla;

b) narystė Komisijos ekspertų grupėse2 ir kituose Sąjungos remiamuose forumuose ir 

1 Nurodytas e. pašto adresas nebus viešai skelbiamas. 
2 Duomenys apie narystę ekspertų grupėse automatiškai įtraukiami į registrą. 

Registracija savaime nesuteikia teisės į tokią narystę.
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platformose;

c) narystė, paramos teikimas arba dalyvavimas jungtinėse grupėse ir kitoje neoficialioje 

grupių veikloje, organizuojamoje Europos Parlamento patalpose;

d) asmenų, turinčių leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės3.

III. FINANSINĖ INFORMACIJA 

Įregistruotieji subjektai, įskaitant tarpininkus, deklaruoja bet kokių Sąjungos dotacijų, 

kuriomis prisidedama prie jų veiklos sąnaudų finansavimo, sumą ir šaltinį. Deklaruojamos 

sumos išreikštos EUR.

a) įregistruotieji subjektai, kurie remia savo interesus ar savo narių grupės interesus bet 

kurioje iš pasirašančiųjų institucijų, pateikia naujausius duomenis apie susitarimo 

apimamos veiklos metinių sąnaudų įvertintą sumą pagal toliau pateiktą skalę. Metinių 

sąnaudų įvertinimas apima vienus ištisus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių 

pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų 

metinio atnaujinimo datos. 

Metinių sąnaudų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999 

25 000 – 49 999 

50 000 – 99 999 

100 000 – 199 999 

200 000 – 299 999 

300 000 – 399 999 

3 Registracijos proceso pabaigoje įregistruotieji subjektai gali prašyti leidimo patekti į 
Europos Parlamento patalpas. Asmenų, kuriems išduoti leidimai patekti į Europos 
Parlamento patalpas, vardai ir pavardės automatiškai įtraukiami į registrą. 
Registracija savaime nesuteikia teisės gauti tokį leidimą patekti į patalpas.
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400 000 – 499 999 

500 000 – 599 999 

600 000 – 699 999 

700 000 – 799 999 

800 000 – 899 999 

900 000 – 999 999 

1 000 000 – 1 249 999 

1 250 000 – 1 499 999 

1 500 000 – 1 749 999 

1 750 000 – 1 999 999 

2 000 000 – 2 249 999 

2 250 000 – 2 499 999 

2 500 000 – 2 749 999 

2 750 000 – 2 999 999 

3 000 000 – 3 499 999 

3 500 000 – 3 999 999 

4 000 000 – 4 499 999 

4 500 000 – 4 999 999 

5 000 000 – 5 499 999 

5 500 000 – 5 999 999 
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6 000 000 – 6 499 999 

6 500 000 – 6 999 999 

7 000 000 – 7 999 999 

8 000 000 – 8 999 999 

9 000 000 – 9 999 999 

≥ 10 000 000 

Klientai deklaruoja tarpininkus, kurie jų vardu vykdo susitarimo apimamą veiklą, ir su 

kiekvienu atskiru tarpininku susijusias sąnaudas pagal toliau pateiktą skalę. Šis metinių 

sąnaudų įvertinimas apima ištisus vienus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių 

pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų 

metinio atnaujinimo datos.

Visi esami tarpininkai, nedeklaruoti paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitoje, 

deklaruojami atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę (pavadinimą).

Kiekvieno tarpininko atstovavimo sąnaudų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999
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500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

b) tarpininkai deklaruoja įvertintas bendras metines pajamas, kurių gavimas susijęs su 

susitarimo apimama veikla, pagal toliau pateiktą skalę. Įvertintas bendras gautų metinių 

pajamų dydis apima ištisus vienus veiklos metus ir teikiamas dėl paskutinių 

pasibaigusių finansinių metų nuo registracijos datos arba nuo registracijos duomenų 

metinio atnaujinimo datos.

Iš atskirų klientų už susitarimo apimamą veiklą gautos pajamos taip pat nurodomos 

pagal toliau pateiktą skalę, pridedant nuorodą į pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamų Sąjungos teisės aktų, Sąjungos politikos priemones ar iniciatyvas, dėl kurių 

vykdoma susitarimo apimama veikla.

Gautų su kiekvienu atskiru klientu susijusių pajamų EUR dydžio intervalai:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999
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400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

Įvertintas bendras už susitarimo apimamą veiklą gautų metinių pajamų dydis 

automatiškai apskaičiuojamas registre pagal susumuotas įvertintas iš kiekvieno kliento 

gautas pajamas.

Tarpininkai registre deklaruoja klientus, kurių vardu vykdoma susitarimo apimama 

veikla.

Bet kokie esami klientai, nedeklaruoti paskutinių pasibaigusių finansinių metų 

ataskaitoje, deklaruojami registre atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę 

(pavadinimą).

c) Įregistruotieji subjektai, neatstovaujantys komerciniams interesams, pateikia šią 

finansinę informaciją:

i) savo bendrą paskutinių pasibaigusių finansinių metų biudžetą; 

ii) savo pagrindinius finansavimo šaltinius pagal kategorijas: Sąjungos finansavimas, 

viešasis finansavimas, dotacijos, dovanos, jų narių įnašai ir kt.;

iii) kiekvieno gauto įnašo, viršijančio 10 proc. jų bendro biudžeto, sumą, jei tie įnašai 

yra didesni nei 10 000 EUR, ir įnašo teikėjo vardą ir pavardę (pavadinimą).
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III PRIEDAS

STEBĖSENA, TYRIMAI IR PRIEMONĖS

1. Bendrieji principai

1.1. Sekretoriatas gali pradėti tyrimą atsižvelgdamas į skundą, kuriame teigiama, kad 

įregistruotasis subjektas nesilaiko elgesio kodekso (toliau – kodekso nesilaikymas), 

taip pat tyrimą savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją, kad įregistruotasis 

subjektas gali neatitikti registracijos sąlygų.

1.2. Tyrimas yra administracinė procedūra, kurią atliekant dalyvauja sekretoriatas ir 

atitinkamas įregistruotasis subjektas, taip pat, kai tyrimas nėra pradėtas paties 

sekretoriato iniciatyva, dalyvauja skundą pateikęs trečiasis asmuo (toliau – skundo 

pateikėjas). 

1.3. Kai yra pradėtas tyrimas, sekretoriatas gali dėl atsargumo laikinai sustabdyti 

atitinkamos registracijos galiojimą. Sekretoriatas apie savo sprendimą sustabdyti 

registracijos galiojimą nedelsdamas informuoja atitinkamą įregistruotąjį subjektą, 

pateikdamas argumentuotą savo sprendimo paaiškinimą.

2. Skundų priimtinumas 

2.1. Bet koks fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti sekretoriatui skundą, kai įtariama, 

kad įregistruotasis subjektas nesilaiko kodekso. Skundai teikiami raštu. Skundas yra 

priimtinas, jeigu:

a) skunde nurodytas atitinkamas įregistruotasis subjektas ir aiškiai išdėstyta 

informacija apie skundą;

b) skunde nurodytas skundo pateikėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir 

kontaktiniai duomenys;

c) skundas pateiktas per vienus metus nuo įtariamo kodekso nesilaikymo atvejo; 

d) skundas pagrįstas įrodymais, kad kodekso nesilaikymas yra pagrįstai tikėtinas. 

2.2. Jei skundas yra nepriimtinas, sekretoriatas apie tai praneša skundo pateikėjui, 

pateikdamas argumentuotą savo sprendimo paaiškinimą.

3. Skundų teikimo procedūra 

3.1. Gavęs priimtiną skundą sekretoriatas pradeda tyrimą ir apie tai praneša skundo 
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pateikėjui ir atitinkamam įregistruotajam subjektui.

3.2. Atitinkamas įregistruotasis subjektas gauna skundo kopiją su visais priedais, jei jų 

yra, ir jo paprašoma per 20 darbo dienų pateikti motyvuotą atsakymą.

3.3. Sekretoriatas atsižvelgia į remiantis 3.2 punktu gautą motyvuotą atsakymą, surenka 

visą reikiamą informaciją ir parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos jo išvados.

3.4. Jei toje ataskaitoje padaroma išvada, kad atitinkamas įregistruotasis subjektas 

nesilaikė elgesio kodekso, sekretoriatas apie tai praneša įregistruotajam subjektui. 

Tame pranešime taip pat gali būti pateikta:

a) nurodymai ištaisyti tą kodekso nesilaikymą per 20 darbo dienų po pranešimo 

gavimo; ir

b) oficialus įspėjimas, kad gali būti imtasi priemonių, jei kodekso nesilaikymas 

nebus ištaisytas arba pasikartos.

3.5. Sekretoriatas paskelbia atitinkamus įregistruotuosius subjektus atitinkančiais sąlygas, 

kad liktų įtraukti į registrą, ir baigia tyrimą, jeigu esama vienos iš šių aplinkybių:

a) įtariamas kodekso nesulaikymas susijęs visų pirma su elgesio kodekso f punktu 

ir ištaisomas per 20 darbo dienų po pranešimo įregistruotajam subjektui pagal 

3.1 punktą;

b) ataskaitoje nustatoma, kad įregistruotasis subjektas laikosi elgesio kodekso;

c) įregistruotasis subjektas ištaiso kodekso nesilaikymą gavęs pranešimą pagal 3.4 

punkto a papunktį; 

d) manoma, kad pakanka oficialaus įspėjimo pagal 3.4 punkto b papunktį.

3.6. Sekretoriatas pripažįsta atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos 

sąlygų ir baigia tyrimą, jeigu ataskaitoje padaroma išvada, kad įregistruotasis 

subjektas nesilaiko elgesio kodekso ir esama vienos iš šių aplinkybių:

a) įregistruotasis subjektas neištaisė kodekso nesilaikymo gavęs pranešimą pagal 

3.4 punkto a papunktį; 

b) manoma, kad vien oficialaus įspėjimo pagal 3.4 punkto b papunktį nepakanka.

3.7. Kai sekretoriatas parengia savo ataskaitą, jis atitinkamam įregistruotajam subjektui 

paprašius pateikia tos ataskaitos kopiją.



PE680.718v02-00 32/42 RR\1229160LT.docx

LT

4. Stebėsena ir tyrimai savo iniciatyva

4.1. Sekretoriatas gali prašyti, kad įregistruotieji subjektai iš dalies pakeistų savo 

registracijos duomenis, kai jis pagrįstai mano, kad tuose registracijos duomenyse 

nėra tiksliai pateikta II priede nurodyta informacija.

4.2. Kai pateikiamas prašymas pagal 4.1 punktą, sekretoriatas gali dėl atsargumo laikinai 

sustabdyti atitinkamos registracijos galiojimą.

4.3. Jei atitinkamas įregistruotasis subjektas nėra sąžiningai ir konstruktyviai 

bendradarbiaujantis, sekretoriatas gali pašalinti iš registro registraciją, dėl kurios 

pateiktas prašymas pagal 4.1 punktą.

4.4. Sekretoriatas gali pradėti tyrimą savo iniciatyva, atsižvelgdamas į informaciją apie 

tai, kad įregistruotasis subjektas gali neatitikti registracijos sąlygų. 

4.5. Jei sekretoriatas pradeda tyrimą savo iniciatyva, jis apie tai praneša atitinkamam 

įregistruotajam subjektui ir paprašo jo per 20 darbo dienų pateikti motyvuotą 

atsakymą.

4.6. Sekretoriatas atsižvelgia į remiantis 4.5 punktu gautą motyvuotą atsakymą, surenka 

visą reikiamą informaciją ir parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos jo išvados.

4.7. Kai toje ataskaitoje padaroma išvada, kad atitinkamas įregistruotasis subjektas 

neatitinka registracijos sąlygų, sekretoriatas apie tai praneša įregistruotajam 

subjektui. Tame pranešime taip pat gali būti pateikta:

a) nurodymai per 20 darbo dienų po pranešimo gavimo ištaisyti registracijos 

sąlygų neatitiktį; taip pat

b) oficialus įspėjimas, kad gali būti imtasi priemonių, jei ta neatitiktis nebus 

ištaisyta arba pasikartos.

4.8. Sekretoriatas paskelbia atitinkamą įregistruotąjį subjektą atitinkančiu registracijos 

sąlygas ir baigia tyrimą, jeigu esama vienos iš šių aplinkybių:

a) tyrimas buvo atliktas visų pirma dėl įtarimo, kad nevykdoma susitarimo 

apimama veikla, ir atitinkamas įregistruotasis subjektas per 20 darbo dienų po 

pranešimo pagal 4.5 punktą įrodo, kad vykdo susitarimo apimamą veiklą;

b) ataskaitoje padaroma išvada, kad įregistruotasis subjektas atitinka registracijos 

sąlygas;
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c) įregistruotasis subjektas ištaiso registracijos sąlygų neatitiktį gavęs pranešimą 

pagal 4.7 punkto a papunktį; arba

d) manoma, kad pakanka oficialaus įspėjimo pagal 4.7 punkto b papunktį.

4.9. Sekretoriatas paskelbia atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos 

sąlygų ir baigia tyrimą, jei tyrimas buvo atliktas visų pirma dėl įtarimo, kad 

nevykdoma susitarimo apimama veikla, ir tas įregistruotasis subjektas per 20 darbo 

dienų po pranešimo pagal 4.5 punktą gavimo neįrodė, kad vykdo susitarimo 

apimamą veiklą.

4.10. Sekretoriatas pripažįsta atitinkamą įregistruotąjį subjektą neatitinkančiu registracijos 

sąlygų ir baigia tyrimą, jeigu 4.6 punkte nurodytoje ataskaitoje padaroma išvada, kad 

įregistruotasis subjektas neatitinka registracijos sąlygų, ir esama vienos iš šių 

aplinkybių:

a) įregistruotasis subjektas neištaiso registracijos sąlygų neatitikties gavęs 

pranešimą pagal 4.7 punkto a papunktį; 

b) manoma, kad vien oficialaus įspėjimo pagal 4.7 punkto b papunktį nepakanka.

4.11. Kai sekretoriatas parengia savo ataskaitą, jis atitinkamiems įregistruotiesiems 

subjektams paprašius pateikia tos ataskaitos kopiją.

5. Bendradarbiavimas su sekretoriatu tyrimų metu 

5.1. Sekretoriatas prireikus prašo su tyrimu susijusių asmenų pateikti tyrimui svarbią 

informaciją per 20 darbo dienų nuo prašymo. Atitinkami asmenys gali nurodyti, kuri 

jų pateikiama informacija turėtų būti laikoma neskelbtina.

5.2. Sekretoriatas gali nuspręsti išklausyti su tyrimu susijusius asmenis.

5.3. Sekretoriatas gali nuspręsti pratęsti pagal šį priedą nustatytus terminus, kai to prašo 

įregistruotieji subjektai ir kai tai daroma dėl pagrįstų priežasčių. Tas sprendimas taip 

pat gali apimti laikiną atitinkamos registracijos galiojimo sustabdymą, kol vyksta 

tyrimas.

5.4. Jei sekretoriatas mano, kad su tyrimu susijęs įregistruotasis subjektas atliekant tyrimą 

nebendradarbiauja sąžiningai ir konstruktyviai, jis gali, suteikęs įregistruotajam 

subjektui galimybę pateikti savo nuomonę raštu, baigti tyrimą ir pašalinti atitinkamą 

registraciją iš registro.
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6. Teisė būti išklausytam

Įregistruotasis subjektas turi galimybę pareikšti savo nuomonę raštu prieš tai, kai priimamas 

bet koks sprendimas dėl registracijos sąlygų neatitikties patvirtinimo.

7. Sprendimas

7.1. Sekretoriatas baigia tyrimą priimdamas motyvuotą sprendimą. Sekretoriatas apie tą 

sprendimą raštu praneša atitinkamiems asmenims. Tame sprendime nurodoma, ar 

buvo nustatyta registracijos sąlygų neatitiktis. Jei taikoma, sprendime taip pat 

nurodoma neatitikties forma ir kokių priemonių ėmėsi sekretoriatas, taip pat 

atitinkamos teisių gynimo priemonės. 

7.2. Jei sekretoriatas nustato, kad įregistruotasis subjektas neatitinka registracijos sąlygų 

pagal 7.1 punktą, jis pašalina atitinkamą registraciją iš registro.

7.3. Sekretoriatas gali svarstyti prašymą atnaujinti tyrimą, pateiktą per 20 darbo dienų po 

to, kai atitinkamiems asmenims pranešta apie jo sprendimą.

7.4. Tyrimas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu sekretoriatas neatsižvelgė į svarbią 

informaciją, kuri buvo prieinama prieš jam priimant sprendimą, ir tai įvyko ne dėl 

asmens, teikiančio prašymą pagal 7.3 punktą, kaltės ar aplaidumo.

8. Priemonės

8.1. Kai sekretoriatas panaikina registraciją pagal 7.2 punktą dėl tos priežasties, kad 

nustato, jog registracijos sąlygų neatitiktis susijusi su kodekso nesilaikymu, jis taip 

pat, kai tinka, atsižvelgiant į kodekso nesilaikymo atvejo sunkumą, gali:

a) uždrausti atitinkamam interesų grupių atstovui pakartotinai registruotis 

laikotarpiu, kuris gali trukti nuo 20 darbo dienų iki dvejų metų; ir

b) priemonę, kurios imtasi, viešai paskelbti registro svetainėje.

8.2. Spręsdamas dėl priemonės, kurios imamasi pagal 8.1 punktą, griežtumo sekretoriatas 

deramai atsižvelgia į svarbias tyrimo aplinkybes, turint omenyje tikslus, kurių 

siekiama šiuo susitarimu.

8.3. Interesų grupių atstovai, kuriems taikomas 8.1 punkto a papunktyje nurodytas 

draudimas, negali pakartotinai registruotis iki laikotarpio, kuriuo jie yra pašalinti iš 

registro, pabaigos ir iki tol, kol įregistruotasis subjektas tinkamai ištaisys trūkumus, 

dėl kurių jis pašalintas iš registro.
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9. Peržiūra

9.1. Įregistruotieji subjektai, dėl kurių imtasi priemonių pagal 8.1 punktą, gali pateikti 

motyvuotą prašymą, kad valdančioji taryba tą sprendimą peržiūrėtų. 

9.2. Prašymas dėl peržiūros nusiunčiamas sekretoriatui per 20 darbo dienų po pranešimo 

apie atitinkamą priemonę, kurios ėmėsi sekretoriatas, gavimo.

9.3. Pagal 9.1 ir 9.2 punktus pateikti prašymai dėl peržiūros persiunčiami valdančiosios 

tarybos pirmininkui, kuris gali perduoti atitinkamą atvejį nagrinėti visai valdančiajai 

tarybai, kai tai yra tinkama arba kai to prašo vienas iš kitų valdančiosios tarybos 

narių.

9.4. Gavus prašymą dėl peržiūros, atitinkamos priemonės, kurios ėmėsi sekretoriatas, 

taikymas nestabdomas, nebent valdančioji taryba nuspręstų kitaip, remdamasi 

konkrečiais prašyme dėl peržiūros pateiktais argumentais. 

9.5. Valdančiosios tarybos pirmininkas praneša atitinkamiems įregistruotiesiems 

subjektams apie valdančiosios tarybos sprendimą dėl peržiūros per 40 darbo dienų po 

to, kai gautas prašymas dėl peržiūros. 

10. Teisių gynimo priemonės

Įregistruotieji subjektai, kurie nesutinka su valdančiosios tarybos sprendimu pagal 9 punktą, 

gali pagal SESV 263 straipsnį pateikti skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui arba 

pagal SESV 228 straipsnį pateikti skundą Europos ombudsmenui. 
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B PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS IR 
EUROPOS KOMISIJOS POLITINIS PAREIŠKIMAS PRIIMANT TARPINSTITUCINĮ 

SUSITARIMĄ DĖL PRIVALOMO SKAIDRUMO REGISTRO

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija pripažįsta, kad sąlygų 

taikymo principas yra itin svarbus suderintam požiūriui, kurio trys institucijos laikosi 

siekdamos stiprinti bendrą skaidrumo kultūrą ir kartu nustatyti aukštus skaidraus ir etiško 

atstovavimo interesų grupėms Sąjungos lygmeniu standartus.

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija pripažįsta, kad 

nustatytos sąlygų taikymo ir papildomo skaidrumo užtikrinimo priemonės toliau išdėstytais 

klausimais atitinka Tarpinstitucinį susitarimą dėl privalomo skaidrumo registro, sustiprina jų 

suderinto požiūrio tikslą ir sudaro tvirtą pagrindą toliau plėtoti ir tobulinti šį požiūrį bei toliau 

stiprinti etišką atstovavimą interesų grupėms Sąjungos lygmeniu:

 kai taikoma, sprendimus priimančių asmenų susitikimai su registruotais interesų grupių 

atstovais1;

 kai taikoma, susitikimų su registruotais interesų grupių atstovais viešas paskelbimas2;

 darbuotojų, ypač vyresniųjų pareigūnų, susitikimai su registruotais interesų grupių 

atstovais3;

 kalbėjimas Europos Parlamento viešuosiuose klausymuose4;

1 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 2 dalis; 2018 m. sausio 31 d. Komisijos 
sprendimo dėl Europos Komisijos narių elgesio kodekso (C(2018)0700) (OL C 65, 2018 2 21, p. 7) 7 
straipsnis; Europos Komisijos darbo metodų V punktas.

2 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalis; 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos 
sprendimas 2014/838/ES, Euratomas dėl informacijos apie Komisijos generalinių direktorių ir 
organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo (OL L 343, 2014 11 28, p. 19); 
2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2014/839/ES, Euratomas dėl informacijos apie Komisijos 
narių ir organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo (OL L 343, 2014 11 28, p. 
22).

3 Tarybos sprendimo dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių atstovų ryšių 
palaikymo reguliavimo 3 straipsnis; Europos Komisijos darbo metodų V punktas.

4 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento Biuro sprendimo dėl viešųjų klausymų taisyklių 7 straipsnis.
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 narystė Komisijos ekspertų grupėse ir dalyvavimas tam tikruose renginiuose, forumuose 

ar informacinėse sesijose5;

 patekimas į institucijų patalpas6;

 kai aktualu, registruotiems interesų grupių atstovams skirtų renginių globa;

 valstybių narių politinis pareiškimas savanoriškai pagal nacionalinę teisę ir 

kompetenciją savo nuolatinio atstovo ir jo pavaduotojo posėdžiams su interesų grupių 

atstovais taikyti sąlygų taikymo principą valstybių narių pirmininkavimo Tarybai 

laikotarpiu ir ankstesnius šešis mėnesius ir bet kokios kitos tolesnės savanoriškos atskirų 

valstybių narių priemonės pagal nacionalinę teisę ir kompetenciją, į abi šias priemones 

atsižvelgiant vienodai.

5 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnis; 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo, 
kuriuo nustatomos Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliosios taisyklės (C(2016)3301), 
8 straipsnis; Tarybos sprendimo dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių atstovų 
ryšių palaikymo reguliavimo 4 ir 5 straipsniai.

6 Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis, taikomas kartu su 2013 m. gruodžio 13 d. 
generalinio sekretoriaus sprendimu dėl taisyklių, reglamentuojančių leidimus ir teisę patekti į Europos 
Parlamento patalpas ir Tarybos sprendimo dėl Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnų ir interesų grupių 
atstovų ryšių palaikymo reguliavimo 6 straipsniu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Derybų eiga

2016 m. rugsėjo 28 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
privalomo skaidrumo registro. 2016 m. spalio 27 d. EP pirmininkų sueiga paskyrė dvi 
derybininkes – Sylvie Guillaume, už skaidrumą atsakingą Europos Parlamento pirmininko 
pavaduotoją, ir Danutą Hübner, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkę. 2017 m. 
birželio 15 d. ji patvirtino įgaliojimus, kuriuos derybininkės parengė kartu su ryšių grupe. 
Nuolatinių atstovų komitetas savo poziciją parengė 2017 m. gruodžio 6 d. Derybų proceso 
metu EP Pirmininkų sueiga taip pat pritarė naujam priemonių rinkiniui „Naujos skaidrumo 
priemonės Europos Parlamento nariams. Spragų panaikinimas“, kurį pasiūlė EP derybininkės, 
siekdamos paremti savo derybinę poziciją. Iš viso per 8-ąją Parlamento kadenciją įvyko trys 
politinių derybų raundai, tačiau užbaigti šio proceso nepavyko. 2020 m. balandžio 2 d. 
Pirmininkų sueiga paskyrė naują derybininkių grupę – EP Pirmininko pavaduotoją Katariną 
Barley ir Konstitucinių reikalų komitetui atstovaujančią Danutą Hübner, ir dar kartą patvirtino 
jų įgaliojimus. Derybų procesas atnaujintas 2020 m. birželio 16 d. per pirmąjį naujos 
kadencijos politinį posėdį. Visos institucijos išreiškė tvirtą įsipareigojimą greitai užbaigti 
derybas. Šis sprendimas leido joms pasiekti susitarimą 2020 m. gruodžio 7 d., o 2020 m. 
gruodžio 15 d. oficialiai trišalį susitarimą patvirtinti.

Pasirinkto teisinio pagrindo ribos

Savo paskutinėje ataskaitoje dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro 
(2014/2010(ACI) pakeitimo) Parlamentas primygtinai reikalavo, kad Komisija iki 2016 m. 
pabaigos pateiktų pasiūlymą dėl privalomo registro pagal SESV 352 straipsnį. Jis taip pat 
paragino pasiūlymuose dėl išsamios Sutarčių reformos nustatyti konkretų Skaidrumo registro 
teisinį pagrindą taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Galiausiai 2016 m. rugsėjo mėn. 
Komisija pateikė pasiūlymą remdamasi SESV 295 straipsniu – vėl kaip naują tarpinstitucinį 
susitarimą. Toks teisinis pagrindas turi tam tikrų apribojimų, nes juo institucijoms leidžiama 
tik organizuoti savo bendradarbiavimą, tačiau juo nesuteikiama konkrečių galimybių 
įpareigoti trečiąsias šalis, t. y. pačius interesų grupių atstovus. Tokios sistemos, grindžiamos 
SESV 295 straipsniu, veikimas priklauso nuo organizacinio suverenumo, kuriuo naudojasi 
kiekviena institucija savarankiškai ir kuris taikant apribojimus savo vidaus struktūroje leidžia 
nustatyti de facto pareigas interesų grupių atstovams registruotis, kad jie galėtų bendrauti su 
sprendimus priimančiais asmenimis. Vis dėlto kiekviena institucija turi konkrečių su šiuo 
požiūriu susijusių apribojimų. 

Viena vertus, trys susitarimą pasirašiusios institucijos skiriasi savo darbuotojų ir išrinktų 
Parlamento narių, turinčių politinius įgaliojimus, skaičiumi. Kita vertus, jos susiduria su 
specifiniais teisinio pobūdžio apribojimais. Pavyzdžiui, Lisabonos sutarties 17 straipsnyje 
Komisijos pirmininkui suteikiami aukšto lygio įgaliojimai Komisijos narių atžvilgiu, tačiau 
tokių nuostatų nenumatyta tokioms politinėms institucijoms kaip Parlamentas ar Taryba. 
Parlamentas primygtinai reikalavo, kad Susitarimu būtų visapusiškai paisoma konstitucinės 
Parlamento narių įgaliojimų laisvės. Todėl, siekiant pašalinti šiuos konkrečius teisinius 
suvaržymus, derybininkai nusprendė leisti kiekvienai institucijai dalyvauti nustatant 
konkrečias sąlygas ir kitas skaidrumo priemones, remiantis individualiais instituciniais 
sprendimais, priimtais visapusiškai atsižvelgiant į jų vidaus procedūras ir demokratinius 
procesus, kuriais jie grindžiami. 
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Sąlygos ir individualūs sprendimai

Taigi, laikantis to požiūrio, prie Susitarimo pridedamas politinis pareiškimas, kuriame 
pripažįstamos esamos sąlygos ir kitos skaidrumo priemonės, kuriomis prisidedama prie 
koordinuoto požiūrio tikslo ir pagrindo, kuriuo remiantis siekiama „toliau kurti ir gerinti“, kad 
būtų stiprinamas etiškas interesų grupių atstovavimas Sąjungos lygmeniu. Todėl priemonės, 
kurias kiekviena institucija priima savo atskirais sprendimais, turėtų būti laikomos jų 
įsipareigojimų, kuriais jos gali toliau remtis, pagrindu. Susitarimo 14 straipsnis, kuriame 
numatytas konkretus reguliarios taikomų sąlygų priemonių peržiūros procesas, ir atskiras 
metinės ataskaitos skyrius dėl jų taikymo, turėtų sudaryti sąlygas kiekvienai institucijai 
papildomai padidinti atitinkamą jų dalyvavimo lygį. 

Griežtos politinės priežiūros poreikis

Siekiant Parlamente užtikrinti tvirtą politinės atsakomybės už skaidrumo priemones, kurias jis 
priima siekdamas įgyvendinti Susitarimą, jausmą ir siekiant suteikti postūmį jų plėtojimui, 
pranešėja mano, kad veiksmingam Susitarimo įgyvendinimui būtų naudinga politinė priežiūra 
Parlamente. Ši priežiūra turėtų būti grindžiama Konstitucinių reikalų komiteto, kuris turėtų 
sudaryti stebėsenos grupę, patirtimi. Susitarimo 14 straipsnyje numatytas peržiūros procesas 
galėtų kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su už skaidrumą atsakingu EP pirmininko 
pavaduotoju.

Tolesnis pasirašiusiųjų institucijų dalyvavimas

Pažymėtina, kad tolesnio sistemos plėtojimo tikslas vienodai tenka visoms trims susitarimą 
pasirašiusioms institucijoms, o Parlamentas taip pat turėtų primygtinai reikalauti, kad jos toliau 
dalyvautų ir prisidėtų prie registro plėtojimo, nustatydamos papildomas skaidrumo priemones. 
Reikėtų padidinti dalyvavimą abiejose kitose institucijose, pavyzdžiui, išplečiant sąlygų 
priemonių taikymo sritį įtraukiant papildomas pareigūnų kategorijas. Vykstant deryboms 
Parlamentas išplėtė savo įgaliojimus ir pasiūlė nustatyti papildomas skaidrumo priemones, 
kurias reikia tinkamai įgyvendinti. Vis dėlto reikia pažymėti, kad tai sudėtingas įgyvendinimo 
procesas, nes atsakomybė tenka įvairiems EP organams – kai kurias įgyvendinimo taisykles turi 
priimti Biuras, kitoms taisyklėms priimti reikalingas paskyrimų tarnybos sprendimas, o kai 
kurioms taisyklėms ateityje gali prireikti pakeisti EP darbo tvarkos taisykles.

Papildoma informacija, kurią turi pateikti įregistruotieji subjektai 

Naujajame Susitarime taip pat nustatomos keletas įregistruotųjų subjektų pareigų, kad būtų 
išvengta interesų konfliktų, pavyzdžiui, pareiga atsižvelgti į reikalavimus ir taisykles, 
taikomas buvusiems Parlamento nariams ir institucijų darbuotojams baigus eiti pareigas, 
klientams ir tarpininkams nustatyta pareiga skelbti finansinę informaciją ir įregistruotųjų 
subjektų, kurie neatstovauja komerciniams interesams, pareiga skelbti konkrečią finansinę 
informaciją. Papildoma priemonė, kuria siekiama padidinti įregistruotųjų subjektų siekiamų 
interesų skaidrumą, yra jiems nustatyta pareiga teikti daugiau informacijos apie jų tikslinius 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, politikos priemones ir iniciatyvas. 

Sekretoriato sustiprinimas 

Dalyvaujant Tarybai ir bendrai susitarus dėl finansavimo mechanizmo, sekretoriatas turėtų 
turėti papildomų išteklių savo pareigoms vykdyti, užtikrinti įregistruotųjų subjektų teikiamos 
informacijos kokybę, padėti jiems užsiregistruoti ir atnaujinti informaciją, peržiūrėti 
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registracijas, atlikti tyrimus ir teikti paramą dalyvaujančioms institucijoms. Vis dėlto, 
palyginti su nacionalinėmis sistemomis, kuriomis siekiama to paties tikslo (pvz., HATVP 
Prancūzijoje, Lobistinės veiklos registras Airijoje, Lobistų veiklos komisaro biuras 
Kanadoje), sekretoriato ištekliai tebėra riboti. Jei kitos institucijos, įstaigos ar agentūros 
nuspręstų prisijungti prie sistemos, o jos skatinamos tai daryti, tikėtina, kad registro ištekliams 
bus daromas dar didesnis spaudimas.
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