
 

 
 

 
 
 
 

PRANEŠIMAS DĖL INFORMACIJOS APIE VYRESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ PROFESINĘ VEIKLĄ 
SKELBIMO JIEMS BAIGUS EITI PAREIGAS 

(Tarnybos nuostatų 16 straipsnio 3 ir 4 dalys) 
 

2018 m. metinė ataskaita 
 
 

1. Reglamentavimo sistema 
 
 
Remiantis Tarnybos nuostatų 16 straipsniu, iš tarnybos išėję pareigūnai, priimdami pasiūlymą eiti konkrečias 
naujas pareigas ar naudodamiesi tam tikromis privilegijomis, toliau laikosi pareigos elgtis principingai ir 
diskretiškai. Visi buvę pareigūnai, ketinantys užsiimti profesine veikla per dvejus metus po tarnybos baigimo, 
privalo apie tai pranešti savo buvusiai institucijai, kad ji galėtų nuspręsti, ar tai uždrausti ar suteikti patvirtinimą 
(taikydama apribojimus, kai tinkama). 
 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje nustatyta, kad Paskyrimų tarnyba buvusiems vyresniesiems 
pareigūnams 12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos iš principo uždraudžia dalyvauti lobistinėje veikloje 
arba palaikant ryšius su savo buvusios institucijos personalu ginti savo verslo, klientų arba darbdavių interesus, 
kai sprendžiami klausimai, už kuriuos jie buvo atsakingi per trejus paskutiniuosius tarnybos metus.  
 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ketvirtoje pastraipoje reikalaujama, kad vadovaudamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2018/17251, kiekviena institucija kasmet skelbtų informaciją apie trečios dalies vykdymą, 
įtraukdama įvertintų atvejų sąrašą. 
 
Toliau Europos Audito Rūmai paaiškina kriterijus, kuriuos jie taiko, siekdami užtikrinti savo įsipareigojimo 
vykdymą, ir pateikia savo analizę. Šiame pranešime Audito Rūmai apibendrina susijusius priimtus sprendimus.  
 
Audito Rūmai grindžia savo atskleidžiamą informaciją Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ketvirta pastraipa ir 
Reglamentu (ES) 2018/1725. 
 
 

                                                           
1 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 

apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. 



 

 

2. Kriterijai, taikomi vykdyti Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečią pastraipą 
 
 
Vyresniųjų pareigūnų apibrėžtis 
 
Remiantis 16 straipsnio trečia pastraipa, reikalavimas taikomas šioms darbuotojų kategorijoms:  

- generaliniam sekretoriui 
- direktoriams 
- specialiesiems patarėjams 
- narių privačių kabinetų vadovams2 

 
Susijęs laikotarpis 
 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta buvusių vyresniųjų pareigūnų vykdoma išorės 
veikla „12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos“.  
 
Todėl tai yra laikotarpis, į kurį atsižvelgiama informacijos atskleidimo tikslais, kaip reikalaujama 16 straipsnio 
ketvirtoje pastraipoje. 
 
Susijusi profesinė veikla 
 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečioje pastraipoje daroma nuoroda į veiklą, kuri yra lobistinė veikla arba 
palaikant ryšius su savo buvusios institucijos personalu savo verslo, klientų arba darbdavių interesų gynimas, kai 
sprendžiami klausimai, už kuriuos jie buvo atsakingi trejus paskutiniuosius tarnybos metus. Šią veiklą Paskyrimų 
tarnyba iš principo draudžia 12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos.  
 
Audito Rūmai neapsiriboja tik paskyrimų, susijusių su lobistine veikla ar jos gynimu, kaip jų pagrindinės veiklos, 
nagrinėjimu. Atsižvelgdami į Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečią pastraipą, jie taip pat nagrinėja veiklą, kuri, 
nors ir nėra susijusi su lobizmu ar gynimu, tuo metu, kai pateikiamas prašymas, teoriškai gali būti su šia veikla 
susijusi ateityje. 
 
Toliau pateikta informacija neapima gautų prašymų, susijusių su veikla, kuri, dėl savo pobūdžio, nėra susijusi su 
lobizmu ar gynimu. 
Savo interneto svetainėje (Skaidrumo ir etikos interneto puslapyje) Audito Rūmai skelbia informaciją apie 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečios pastraipos taikymą, Paskyrimų tarnybos įvertintą profesinės veiklos 
sąrašą ir susijusių buvusių vyresniųjų pareigūnų pavardes.  
 
Metinė ataskaita dėl Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečios pastraipos vykdymo skelbiama tai profesinei veiklai, 
kuri per tuos metus buvo patvirtinta. 
 
Sprendimų priėmimo procedūra, atsižvelgiant į 16 straipsnio 3 pastraipą 
Vyresniųjų pareigūnų, palikusių Audito Rūmus, profesinės veiklos deklaracijos vertinamos taip pat, kaip ir bet 
kokia buvusių darbuotojų išorės profesinės veiklos deklaracija. 
 
Deklaraciją gauna Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. Jeigu per pastaruosius Audito 
Rūmuose praleistus trejus metus tarp šios veiklos ir buvusio vyresnio pareigūno pareigų arba tarp šios veiklos ir 
jo buvusios tarnybos arba Audito Rūmų darbo yra tiesioginis ar netiesioginis ryšys, jie prašo buvusios buvusio 
pareigūno tarnybos (-ų) ir Teisės tarnybos pateikti nuomonę. Prireikus, taip pat konsultuojamasi su Jungtiniu 
komitetu. Remdamasi šiomis įvairiomis nuomonėmis, Paskyrimų tarnyba priima savo galutinį sprendimą. 
 

                                                           
2 Kabinetų vadovai į vyresniųjų pareigūnų apibrėžtį įtraukti tik nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.; iki tol jie įtraukti 

nebuvo. 

http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/Transparency-ethics.aspx


 

 

Susijusių veiklų skaičius  
Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas panešimas (taigi ir kiekvienas sprendimas) gali būti susijęs su keliomis veiklomis, 
toliau pateikta informacija yra suskaidyta pagal išnagrinėtas veiklas, kad būtų galima pateikti išsamų bendrą 
vaizdą. 
 
 

3. Konkretūs atvejai 
 
 
Šis pranešimas susijęs su veikla, kurią buvę pareigūnai deklaravo ir iš tiesų atliko. 
 
2014 ir 2015 m. Europos Audito Rūmų nepaliko joks vyresnysis pareigūnas. 
 
2016 m. Europos Audito Rūmai negavo jokių buvusių vyresniųjų pareigūnų prašymų gauti leidimą užsiimti 
profesine veikla. 
 
2017 m.3 vienas buvęs vyresnysis pareigūnas pranešė apie ketinimą vykdyti dvi profesines veiklas. Kadangi 
šis vyresnysis pareigūnas Audito Rūmus paliko 2017 m., jo prašymai buvo tinkamai pateikti 12 mėnesių 
laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos.  
 
2018 m. trys buvę vyresnieji pareigūnai pranešė apie savo ketinimą vykdyti profesinę veiklą. Kadangi vienas 
iš šių vyresniųjų pareigūnų Audito Rūmus paliko 2017 m., o kiti du – 2018 m., jų prašymai dėl leidimo 
suteikimo buvo tinkamai pateikti 12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos. 
Deklaruotos veiklos nurodytos toliau. 
 
Tarnybos pabaiga: 2017 m. liepos 31 d. 
Buvęs pareigūnas 
Neil Usher  
Buvęs Audito kokybės kontrolės komiteto direktorato direktorius ir pagrindinis patarėjas (AD15 kategorija) 
Nauja veikla 
Konsultavimas ir pagalba INTOSAI plėtros iniciatyvai, atsižvelgiant į jos gebėjimų stiprinimo projektus 
aukščiausiosiose audito institucijose 
INTOSAI Profesinių nutarimų forumo – INTOSAI standartų nustatymo komiteto narys, atstovaujantis Europos 
Audito Rūmams. 
Mokymosi ir standartų komiteto bei Projektų komiteto narys Liuksemburgo St George’s tarptautinėje 
mokykloje. 
Sprendimas 
Kadangi nė viena iš šių trijų deklaruotų profesinių veiklų nėra susijusi su lobizmu ar gynimu Audito Rūmų 
darbuotojų atžvilgiu, Paskyrimų tarnyba nematė jokios priežasties uždrausti ar apriboti jos vykdymą pagal 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnį. 
 
 
Tarnybos pabaiga: 2018 m. vasario 28 d. 
Buvęs pareigūnas 
Meletios Stavrakis 
Buvęs Vidaus audito tarnybos direktorius (AD15 kategorija) 
Nauja veikla 
Konsultavimas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir renginių organizavimo Eugenidų fonde, Atėnai 

                                                           
3 Kabinetų vadovai į vyresniųjų pareigūnų apibrėžtį įtraukti tik nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.; iki tol jie įtraukti 

nebuvo. 



 

 

Sprendimas 
Kadangi deklaruota profesinė veikla nėra susijusi su lobizmu ar gynimu Audito Rūmų darbuotojų atžvilgiu, 
Paskyrimų tarnyba nematė jokios priežasties uždrausti ar apriboti jos vykdymą pagal Tarnybos nuostatų 16 
straipsnį. 
 
 
Tarnybos pabaiga: 2018 m. spalio 31 d. 
Buvęs pareigūnas 
Ioulia Papatheodorou 
Buvusi kabineto vadovė (AD 14 kategorija) 
Nauja veikla 
Graikijos audito rūmų teisėja: ginčų sprendimas, svarstymas, teismo sprendimų dėl valstybės tarnautojų 
pensijų pagal Graikijos pensijų sistemą priėmimas. 
Sprendimas 
Kadangi deklaruota profesinė veikla nėra susijusi su lobizmu ar gynimu Audito Rūmų darbuotojų atžvilgiu, 
Paskyrimų tarnyba nematė jokios priežasties uždrausti ar apriboti jos vykdymą pagal Tarnybos nuostatų 16 
straipsnį. 
 


