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Cienījamā priekšsēdētājas kundze! 

Godātie Eiropas Parlamenta deputāti! 

Vispirms pateicos jums, ka piekrītat Revīzijas palātas lūgumam dot man iespēju reaģēt uz apsūdzībām un 

apgalvojumiem, kas izteikti Libération rakstā. Šodien man pievienojos mūsu Ētikas komitejas priekšsēdētāja Joëlle 

Elvinger un Eiropas Revīzijas palātas ģenerālsekretārs Zacharias Kolias. Abi arī labprāt vēlāk atbildēs uz jūsu 

jautājumiem. 

ERP pilnībā un detalizēti atbildēja uz jautājumiem, ko saņēmām no Libération pirms šā raksta publicēšanas. Tāpēc 

vēl jo vairāk žēl, ka tad, kad raksts parādījās, tam vairs nebija lielas saiknes ar realitāti. Tas principā ir balstīts uz 

nepamatotiem un neprecīziem apgalvojumiem un kļūdainu noteikumu interpretāciju. 

Tagad neplānoju izskatīt katru faktiem neatbilstošu apgalvojumu vai citu neprecizitāti rakstā. Šajā sakarā ERP jums 

ir iesniegusi detalizētu informatīvu apkopojumu. 

Tomēr es vēlētos izteikties par dažiem svarīgiem jautājumiem. 

Rakstā ir apgalvots, ka es un vairāki citi locekļi faktiski nedzīvo Luksemburgā un praktiski tur nekad neatrodas. Tā 

vienkārši nav patiesība. 

Šā apgalvojuma pamatošanai netiek sniegti nekādi fakti vai pārliecinoši pierādījumi. Viens no “pierādījumiem” 

apgalvojumam par manu prombūtni ir tas, ka, tā kā Palāta tiekas ceturtdien, arī Administratīvā komiteja tagad bieži 

tiekas ceturtdienās, nevis pirmdienās. Šis apgalvojums ir nepareizs. Visa 2021. gada laikā Administratīvā komiteja 

tikai vienu reizi ir sanākusi ceturtdien. Tas tika darīts pēc ģenerālsekretāra lūguma, jo viņš šeit piedalījās CONT 

uzklausīšanā par budžeta izpildes apstiprināšanu. Tāpat 2020. gadā tika pārcelta tikai viena Administratīvās 

komitejas sanāksme. 

Man tiek pārmests, ka dalu dzīvokli ar diviem saviem ilggadējiem darbiniekiem. Es neredzu, kāpēc tai vajadzētu 

būt problēmai, un tam nav absolūti nekāda sakara ar jautājumu par manu klātbūtni Luksemburgā. Jebkurā gadījumā 

un pretēji apgalvotajam, dzīvoklis ir liels un ir aptver vairāk nekā vienu stāvu. Tas ir vienīgi manā ziņā, kur 

Luksemburgā es dzīvoju un ar ko man ir kopīga dzīvesvieta. 

Attiecībā uz pārējiem locekļiem, kuru vārdi ir norādīti, rakstā nav nekādu pierādījumu, kas pamatotu apgalvojumu, 

ka viņi faktiski šeit nedzīvo. Tas pats attiecas uz apgalvojumu, ka daži locekļi reti atrodas ERP. Varu jums apliecināt, 

ka mūsu locekļu dienas kārtība ir noslogota ar Palātas, apakšpalātu, darba grupu un komiteju sanāksmēm un daudz 

ko citu. Man, protams, nav jāpaskaidro, kāpēc – tāpat kā citās iestādēs – vairākas sanāksmes pandēmijas laikā ir 

notikušas attālināti vai hibrīdformā. 



 

3 

Turklāt laikā, kad notika tikai hibrīdsanāksmes, es pats biju Luksemburgā katrā Palātas sanāksmē. Un tagad kādu 

laiku visiem locekļiem atkal ir bijis jāpiedalās Palātas sanāksmēs, ja tās notiek klātienē. 

ERP noraida apgalvojumus par neuzturēšanos. Mēs noraidām arī pievienoto apgalvojumu, ka uzturēšanās pabalsti 

būtu izmaksāti nelikumīgi. Uzturēšanās pabalsts ir atalgojuma elements, un uz to neattiecas papildu prasības. 

Arī kritika par reprezentācijas pabalstu izmantošanu ir nepatiesa. Katrs no šajā rakstā aprakstītajiem gadījumiem ir 

balstīts uz informāciju, ko ERP sniedza, atbildot uz pieprasījumu. Un katrs no tiem pilnībā atbilst noteikumiem. 

Pretēji šajā rakstā norādītajam, izdevumus par komandas veidošanas pasākumiem drīkst atlīdzināt, ievērojot 

stingrus nosacījumus un nepārsniedzot noteiktu gada maksimālo apjomu. Šāda veida pasākumi ietver arī svinības, 

kurās atzīmē dalībvalsts valsts svētku dienu, un jebkurā gadījumā uz tām parasti tiek aicināti ārēji viesi. Attiecībā uz 

visiem izdevumiem tiek veiktas stingras ex ante un ex post pārbaudes, un šie pasākumi veido tikai nelielu daļu no 

visām reprezentācijas izmaksām.  

Rakstā ir pilnīgi nepamatots apgalvojums, ka ERP locekļi ir nepamatoti aktīvi politikā. Arī tas nav patiess. 

ERP locekļiem ir saistoši mūsu Ētikas kodeksa noteikumi. Tajos norādīts, ka locekļi, tāpat kā visi pilsoņi, var būt 

partijas biedri, bet viņi nedrīkst ieņemt politiskus amatus.  

Priekšsēdētājas kundze! Dāmas un kungi!  

Arī kritika attiecībā uz noteikumiem par komandējumiem un reprezentāciju nav pamatota. Liela uzmanība ir 

pievērsta gadījumam saistībā ar bijušo ERP locekli Karel Pinxten, pret kuru Revīzijas palāta uzsāka tiesvedību Tiesā 

un kura pensijas tiesības nesen tika samazinātas par divām trešdaļām. Šajā rakstā tiek apgalvots, ka K. Pinxten 

vienkārši tika padarīts par disfunkcionālas sistēmas grēkāzi un ka pārējie locekļi ir rīkojušies tieši tāpat. Nav minēts, 

ka gan OLAF, gan Tiesa šo argumentu izslēdza. Pamatota iemesla dēļ, jo apgalvojums bija nepatiess tajā laikā un 

noteikti ir nepatiess šodien. Kamēr tiesvedība pret K. Pinxten vēl turpinājās, ERP sāka pārskatīt savus noteikumus. 

Tā rezultātā – to gan jūs rakstā neatradīsiet – kopš 2017. gada persona, kas apstiprina komandējuma un 

reprezentācijas izdevumus, nav priekšsēdētājs, bet gan ģenerālsekretārs. 

Rakstā nav neviena pierādījuma elementa attiecībā uz tajā izvirzītajām apsūdzībām. Viss ir it kā balstīts uz 

anonīmiem avotiem vai secinājumiem, kas, maigi izsakoties, ir ņemti no zila gaisa. Ja tiek izteikti konkrēti 

apgalvojumi, tie ir vai nu nepareizi, vai arī nav problemātiski. Ko gan atklāja mēnešiem ilga izsmeļoša izmeklēšana? 

Tātad, ir manas dzīvesvietas fotogrāfijas vai kļūda, kas pieļauta, mana Polijas kolēģa pilnvaru termiņa sākumu 

tuvinot divus gadus. Arī informācija par Parlamenta balsojumu par manu Ungārijas kolēģi ir neprecīza. 
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Neraugoties uz to, ka šie apgalvojumi ir pilnīgi nepamatoti, ERP vēlas rīkoties pēc iespējas pārredzamāk un, 

protams, ir gatava atbildēt uz visiem jautājumiem un sniegt jums visu informāciju, ko uzskatāt par nepieciešamu. Šā 

iemesla dēļ piedāvājam Jums, priekšsēdētājas kundze, vai jebkuram pienācīgi ieceltam komitejas loceklim uzrādīt 

atbilstošus pierādījumus par mūsu locekļu dzīvesvietām. 

Priekšsēdētājas kundze! Dāmas un kungi! 

ERP pastāvīgi pārskata savus noteikumus un, protams, ir atvērta visiem ierosinājumiem to uzlabošanai. Tomēr šajā 

gadījumā nepamatots uzbrukums ES iestādei ir veikts, un tā autors ir norādījis, ka tas būs tikai pirmais no vairākiem 

uzbrukumiem, kas apdraudēs arī citas iestādes. 

Liels paldies par uzmanību! Es, protams, labprāt atbildēšu uz jebkādiem jautājumiem. 

 


