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Gerbiamoji Pirmininke, 

gerbiami Europos Parlamento nariai, 

pirmiausia norėčiau jums padėkoti, kad Audito Rūmų prašymu suteikėte man galimybę sureaguoti į dienraštyje 

Libération paskelbto straipsnio mestus kaltinimus ir įtarimus. Šiandien kartu su manimi yra Etikos komiteto 

pirmininkė Joëlle Elvinger ir Audito Rūmų generalinis sekretorius Zacharias Kolias. Vėliau jie mielai atsakys į jūsų 

klausimus. 

Audito Rūmai išsamiai atsakė į visus dienraščio Libération klausimus, užduotus dar prieš paskelbiant šį straipsnį. 

Todėl tenka dar labiau apgailestauti, kad tuo metu, kai straipsnis pasirodė, jis gerokai prasilenkė su tikrove. Jis iš 

esmės paremtas nepagrįstais ir netiksliais teiginiais ir klaidingu taisyklių aiškinimu. 

Neketinu dabar nagrinėti kiekvieno faktų neatitinkančio teiginio ar kitos straipsnyje pateiktos netikslios 

informacijos. Audito Rūmai šiuo tikslu jums pateikė išsamią faktų suvestinę. 

Vis dėlto norėčiau tarti žodį dėl kelių svarbiausių dalykų. 

Straipsnyje teigiama, kad aš ir kai kurie kiti Audito Rūmų nariai faktiškai negyvename Liuksemburge ir beveik niekada 

čia nebūname. Tai visiška netiesa. 

Šis teiginys nepagrįstas jokiais faktais ar įtikinamais įrodymais. Vienas iš „įrodymų“, neva patvirtinančių mano 

nebuvimą, yra tai, kad, Audito Rūmų nariams susitinkant ketvirtadieniais, dabar dažnai ketvirtadieniais, o ne 

pirmadieniais susitinka ir Administracinis komitetas. Šis teiginys yra neteisingas. Per visus 2021 metus 

Administracinis komitetas ketvirtadienį susitiko tik vieną kartą. Tai buvo padaryta generalinio sekretoriaus prašymu, 

nes jis buvo čia ir dalyvavo Biudžeto kontrolės komiteto klausyme dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. 2020 metais 

taip pat buvo perkeltas tik vienas Administracinio komiteto posėdis. 

Esu kritikuojamas dėl to, kad dalijuosi būstu kartu su dviem ilgamečiais savo darbuotojais. Iš tiesų nematau tame 

jokios problemos ir tai visiškai nesusiję su mano buvimu Liuksemburge. Bet kuriuo atveju, priešingai, nei teigiama, 

mano būstas yra didelis ir jame daugiau nei vienas aukštas. Tai tik mano reikalas, kur aš gyvenu Liuksemburge ir su 

kuo dalijuosi savo būstu. 

Kalbant apie kitus Audito Rūmų narius, kurių pavardės paminėtos, straipsnyje nepateikiama visiškai jokių įrodymų, 

kurie pagrįstų, kad jie čia faktiškai negyvena. Tas pats pasakytina ir apie teiginį, kad kai kurie nariai retai būna Audito 

Rūmuose. Galiu jus patikinti, kad mūsų narių darbotvarkėse pilna posėdžių – Audito Rūmų, kolegijų, darbo grupių, 

komitetų ir t. t. Jau net nereikia aiškinti, kodėl per pandemiją nemažai posėdžių, kaip ir kitose institucijose, vyko 

nuotoliniu būdu arba mišria forma. 
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Be to, tuo metu, kai buvo rengiami tik mišrūs posėdžiai, aš pats buvau Liuksemburge ir dalyvavau kiekviename 

Audito Rūmų posėdyje. Jau kurį laiką reikalaujama, kad visi nariai Audito Rūmų posėdžiuose vėl dalyvautų fiziškai. 

Audito Rūmai neigia teiginius dėl neva fiktyvios gyvenamosios vietos. Neigiame ir susijusį kaltinimą, kad 

gyvenamosios vietos išmokos buvo mokamos neteisėtai. Gyvenamosios vietos išmoka yra darbo užmokesčio dalis 

ir jai netaikomi jokie papildomi reikalavimai. 

Kritika dėl reprezentacinėms išlaidoms skirtų sumų naudojimo taip pat neteisinga. Kiekvienas straipsnyje aprašytas 

atvejis grindžiamas informacija, kurią Audito Rūmai pateikė atsakydami į prašymą. Ir nė vienas iš jų nepažeidžia 

kokių nors taisyklių. Priešingai, nei teigiama straipsnyje, išlaidos komandos formavimo renginiams gali būti 

kompensuojamos – turi būti laikomasi griežtų sąlygų ir neviršijama tam tikra metinė riba. Prie tokio pobūdžio 

renginių priskiriamos ir valstybių narių nacionalinės šventės, ir bet kuriuo atveju į jas paprastai kviečiami išorės 

svečiai. Vykdomos griežtos visų išlaidų ex ante ir ex post patikros. Be to, šie renginiai sudaro tik nedidelę visų 

reprezentacinių išlaidų dalį.  

Straipsnyje pateikiamas visiškai nepagrįstas teiginys, kad Audito Rūmų nariai neteisėtai dalyvauja politinėje 

veikloje. Tai irgi netiesa. Audito Rūmų nariai privalo laikytis mūsų elgesio kodekse nustatytų taisyklių. Jose teigiama, 

kad Audito Rūmų nariai, kaip ir visi piliečiai, gali priklausyti partijai, tačiau negali eiti jokių politinių pareigų.  

Gerbiamoji Pirmininke, ponios ir ponai,  

kritika dėl komandiruotėms ir reprezentavimui taikomų taisyklių taip pat nepagrįsta. Iš esmės remiamasi buvusio 

Audito Rūmų nario Karelo Pinxteno atveju. Audito Rūmai jam iškėlė bylą Teisingumo Teisme ir neseniai jo pensija 

sumažinta dviem trečdaliais. Straipsnyje teigiama, kad K. Pinxtenas paprasčiausiai tapo blogai veikiančios sistemos 

atpirkimo ožiu ir kad kiti nariai elgėsi lygiai taip pat. Nepaminėta, kad šį argumentą ir OLAF, ir Teisingumo Teismas 

atmetė. Ir tai jie padarė visiškai pagrįstai, nes šis kaltinimas nei tuo metu, nei dabar akivaizdžiai neatitinka tiesos. 

Nors byla prieš K. Pinxteną dar nebaigta, Audito Rūmai pradėjo savo taisyklių peržiūrą ir, nors straipsnyje to nerasite, 

nuo 2017 m. komandiruočių ir reprezentacines išlaidas tvirtina nebe pirmininkas, o generalinis sekretorius. 

Straipsnyje nėra nė vieno įrodymo, kuriuo būtų pagrįsti mesti kaltinimai. Visa informacija tariamai paremta 

anoniminiais šaltiniais arba išvadomis, kurios, švelniai tariant, iš piršto laužtos. Pateikti konkretūs teiginiai yra arba 

neteisingi, arba nekelia problemų. Ką atskleidžia mėnesių mėnesius trukęs išsamus tyrimas? Yra padarytos mano 

namų nuotraukos, taip pat įsivėlusi klaida – mano kolegos iš Lenkijos kadencijos pradžia paankstinta dvejais metais. 

Netiksli ir informacija apie Parlamento balsavimą dėl mano kolegės iš Vengrijos. 

Nepaisant to, kad šie teiginiai yra visiškai nepagrįsti, Audito Rūmai nori veikti kuo skaidriau ir, žinoma, yra pasirengę 

atsakyti į visus klausimus, taip pat suteikti jums bet kokią informaciją, kuri, jūsų nuomone, reikalinga. Štai dėl ko 



 

4 

mes siūlome Jums, gerbiamoji Pirmininke, arba bet kuriam tinkamai paskirtam Komiteto nariui pateikti atitinkamus 

mūsų narių gyvenamosios vietos įrodymus. 

Gerbiamoji Pirmininke, ponios ir ponai, 

Audito Rūmai nuolat peržiūri savo taisykles ir, be abejo, yra atviri visiems pasiūlymams, kaip jas patobulinti. Tačiau 

šiuo atveju ES institucija buvo užsipulta be pagrindo ir, kaip autorius nurodė, tai tik pirmas iš daugelio išpuolių, kurie 

bus nukreipti ir prieš kitas institucijas. 

Labai dėkoju už dėmesį ir, žinoma, laukiu jūsų klausimų. 

 


