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Kaip nustatyta 2014 m. balandžio 16 d. pasirašyto persvarstyto Tarpinstitucinio susitarimo 

dėl Skaidrumo registro (bendros Europos Parlamento ir Europos Komisijos priemonės) 28 

straipsnyje, šia metine ataskaita atsiskaitoma už Skaidrumo registro veiklą per 2016 m.  

 

Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie registro veiklą 2016 m. sausio – gruodžio 

mėn. laikotarpiu ir aprašoma Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato veikla, visų pirma 

siekiant užtikrinti optimalią duomenų kokybę ir geriau informuoti apie šią priemonę. 
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I. ĮŽANGA 

Skaidrumo registras (toliau – Registras) kaip bendra sistema buvo sukurtas 2011 m. Europos 

Parlamentui (EP) ir Europos Komisijai (EK) sudarius Tarpinstitucinį susitarimą (TIS). Tai 

viena svarbiausių priemonių, kuria įgyvendinamas šių dviejų institucijų įsipareigojimas 

užtikrinti skaidrumą. Registras skirtas visoms interesų grupėms, vykdančioms veiklą, kuria 

siekiama daryti įtaką ES institucijų teisėkūros ir politikos įgyvendinimo procesams. Registras 

sudaro sąlygas didinti visuomenės vykdomą kontrolę, suteikdamas galimybę piliečiams, 

žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams stebėti interesų grupių atstovų veiklą ir galimą 

įtaką, nes Registre galima matyti, kokie interesai yra ginami, kas tai daro ir kokiomis lėšomis. 

Skaidrumo registre yra užsiregistravę daugiau kaip 10 000 subjektų (visi jie yra pasirašę 

bendrą Elgesio kodeksą1), ir todėl šis registras yra vienas didžiausių pasaulyje. 

 

II. DABARTINĖ SKAIDRUMO REGISTRO PADĖTIS2 

Yra šešios užsiregistravusiųjų Registre kategorijos. 2016 m. didžiausia kategorija – šiek tiek 

daugiau nei pusė visų užsiregistravusiųjų – buvo II kategorija „Vidaus lobistai ir prekybos, 

verslo bei profesinės asociacijos“ (žr. 1 lentelę). Gausiausią šios kategorijos subkategoriją 

„Prekybos ir verslo asociacijos“ sudarė beveik 43 % visų vidaus lobistų ir prekybos bei 

profesinių asociacijų (žr. 2 lentelės II kategoriją). 

 

„Nevyriausybinės organizacijos“ (III kategorija) buvo antras pagal dažnumą 

užsiregistravusiųjų tipas, sudarantis daugiau kaip ketvirtadalį visų užsiregistravusių 

organizacijų. Po jo sekė „Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, 

savarankiškai dirbantys konsultantai“ (I kategorija), sudarantys beveik 12 % visų 

užsiregistravusiųjų. Rečiausiai registravosi „Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir 

akademinės įstaigos“ (IV kategorija), „Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių 

viešųjų institucijų asociacijos ir tinklai“ (VI kategorija) ir „Organizacijos, atstovaujančios 

bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms“ (V kategorija). 

 

1 lentelė. Interesų grupių atstovų pasiskirstymas 

 

 

                                                 
1 Įskaičiuoti tik subjektai, kurie buvo įregistruoti ir veikė 2016 m. gruodžio 31 d. 
2 Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai atspindi padėtį 2016 m. gruodžio 31 d. 

11,58%
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25,60%
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firms/self-employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business/professional associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research and
academic institutions

Section V - Organisations representing
churches and religious communities

Section VI - Organisations representing
local, regional and municipal authorities,
other public or mixed entities, etc.



 

4 

 

 

2 lentelė. Pasiskirstymas pagal subkategorijas3 

 

    I kategorija. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys 

konsultantai 

 

 

 

II kategorija. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos 

 

 

 

 

 

                                                 
3 III ir V kategorijos subkategorijų neturi. 

59,18%

10,28%

30,54%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants

37,55%

42,46%

13,87%

6,12%

Companies & groups

Trade and business associations

Trade unions and professional
associations

Other organisations
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IV kategorija. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos 

 

 

 

 

 

VI kategorija. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos institucijoms, 

kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.  

 

67,13%

32,87%
Think tanks and research
institutions

Academic institutions

21,86%

19,96%

16,16%

42,02%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is
to act in the public interest
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3 lentelė. Užsiregistravusiųjų pasiskirstymas 2016 m. gruodžio 31 d. 

 

 2016 m. gruodžio 31 d. Registre buvo užsiregistravę 10 911 subjektų, pasiskirsčiusių pagal 

tokias kategorijas ir subkategorijas: 

I. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai 
1 264 

Profesionalios konsultavimo įmonės  748 

Advokatų kontoros  130 

Savarankiškai dirbantys konsultantai  386 

II. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos  5 492 

Įmonės ir įmonių grupės  2 062 

Prekybos ir verslo asociacijos  2 332 

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos  762 

Kitos organizacijos  336 

III. Nevyriausybinės organizacijos  2 793 

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai ir panašios organizacijos  2 793 

IV. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos  788 

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos  529 

Akademinės įstaigos  259 

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms  48 

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms  48 

VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms ir savivaldos institucijoms, 

kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.  
526 

Regionų struktūros 115 

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos  105 

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų asociacijos ir tinklai 85 

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

tikslas yra veikti viešojo intereso labui  
221 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
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Statistiniai duomenys apie 2016 m. užsiregistravusius naujus subjektus 

2016 m. Registre užsiregistravo 3 347 nauji subjektai4. Iš jų 451 subjektas registravosi I 

kategorijoje, 1 511 – II kategorijoje, 1 902 – III kategorijoje, 283 – IV kategorijoje, 11 – V 

kategorijoje ir 189 – VI kategorijoje. Per mėnesį vidutiniškai užsiregistruodavo 279 nauji 

subjektai, per metus registravimosi aktyvumas įvairavo (žr. 5 lentelę).  

 

 

4 lentelė. Užsiregistravę nauji subjektai pagal metus  

 

 
 

 

Pastaba. Ankstesnius (nuo 2011 m.) statistinius duomenis galite rasti Registro interneto 

svetainėje:  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt#lt 

 

  

                                                 
4 Įskaičiuoti tik subjektai, kurie buvo įregistruoti ir veikė 2016 m. gruodžio 31 d. 

3347
2714

2119

111211741168

201620152014201320122011

Registration year

Number of new entities registered and still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=lt%23lt
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5 lentelė. Užsiregistravusiųjų skaičius 2016 m.  

 

 
 

 

 

Bendras užsiregistravusių naujų subjektų skaičius per metus toliau augo. Šis augimas greičiausiai 

susijęs su tuo, kad abi institucijos toliau įgyvendina priemones, kuriomis skatinama registruotis 

Registre. 

 

Pagal 2016 m. gegužės mėn. priimtą Komisijos sprendimą norint būti paskirtu kai kurių ekspertų 

grupės nariu privaloma užsiregistruoti Registre. Dėl šios naujai sukurtos Skaidrumo registro ir 

ekspertų grupių sąveikos suaktyvėjo registracija per antrąjį pusmetį. Komisijos surengtos viešos 

konsultacijos įgyvendinant įvairių sričių politiką taip pat paskatino naujų subjektų registraciją, nes 

interesų grupės aktyviai raginamos prisijungti prie Skaidrumo registro, kad būtų galima atskirti 

juos nuo pavienių piliečių. 

 

Registracija yra būtina sąlyga organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 

atstovai kviečiami kalbėti per Europos Parlamento komitetų rengiamus klausymus arba kurie nori 

gauti palankesnes sąlygas patekti į Parlamento patalpas. Akreditacija gali būti suteikiama iki 12 

mėnesių laikotarpiu ir ji gali būti pratęsta. 2016 m. Parlamentas išdavė daugiau nei 7 400 

individualių leidimų atstovams iš maždaug 2 350 organizacijų, užsiregistravusių Registre (pateikus 

naują prašymą arba atnaujinus registraciją).  

 

2016 m. Registro svetainę aplankė apie 250 000 unikalių lankytojų5, t. y. būta 41 250 apsilankymų 

per mėnesį6. Iki 27,7 % apsilankymų buvo per svetainę Europa, o beveik 30 % pateko į interneto 

svetainę pasinaudoję paieškos sistemomis. 

 

 

 

                                                 
5 Unikalus lankytojas – unikaliai identifikuojamas klientas, peržiūrintis puslapius per nustatytą laikotarpį (šiuo atveju vieną dieną). 

Unikalus lankytojas apsilanko svetainėje vieną kartą atitinkamu laikotarpiu, o lankytojas gali apsilankyti kelis kartus. Kadangi 

identifikavimas atliekamas lankytojų asmeniniuose kompiuteriuose, tas pats lankytojas, naudojantis daugiau kaip vieną asmeninį 

kompiuterį, skaičiuojamas kelis kartus. 
6 Apsilankymas apibrėžiamas kelios puslapio užklausos iš to paties unikaliai identifikuojamo kliento. 
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III. SKAIDRUMO REGISTRO JUNGTINIO SEKRETORIATO VEIKLA  

Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (SRJS) sudaro EP ir EK pareigūnų grupė, įskaitant 

skyrių vadovus, iš viso jame dirba dešimt pareigūnų, šeši iš EK ir keturi iš EP. Su SRJS 

užduotimis susijęs jų darbas sudaro apytiksliai 5,5 viso etato ekvivalento (VEE).  

 

SRJS atsakingas už kasdienį Skaidrumo registro tvarkymą: jis teikia pagalbos tarnybos 

paslaugas, rengia registracijos gaires, tikrina duomenų kokybę, tvarko gautus perspėjimus ir 

skundus, koordinuoja IT plėtojimo ir sistemos priežiūros veiklą, rūpinasi informuotumo 

didinimu ir vykdo kitą komunikacijos veiklą, kuria siekiama populiarinti sistemą. SRJS veiklą 

koordinuoja Europos Komisijos generalinio sekretoriato Skaidrumo skyriaus vadovas, o 

posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauja Taryba.  

 

1. Duomenų stebėsena Registre  

Viena iš pagrindinių SRJS užduočių yra stebėti duomenų kokybę Registre vykdant kokybės 

patikrinimus ir užtikrinant tinkamus veiksmus dėl perspėjimų ir skundų. Be to, SRJS atlieka 

pagrindinius patikrinimus, ar kiekvieno naujo subjekto registracija Skaidrumo registre atitinka 

reikalavimus. Kad ši nelengva užduotis būtų atliekama veiksmingiau, 2016 m. buvo pradėta 

plėtoti IT siekiant padėti išanalizuoti užsiregistravusių subjektų automatiniu būdu pateiktų 

duomenų kokybę. Tikslas – pirmąjį 2017 m. pusmetį pradėti naudoti naują ir patobulintą 

Skaidrumo registro versiją siekiant pagerinti bendrą duomenų kokybę, sudarant palankesnes 

sąlygas naujų subjektų ir jau užsiregistravusių subjektų registracijai ir registracijos atnaujinimui.  

 

1.1. Kokybės patikrinimai  

Kokybės patikrinimas – tai SRJS atliekami patikrinimai, kurių tikslas – užtikrinti pagal TIS II 

priedą užsiregistravusių subjektų pateikiamų duomenų kokybę ir tikslumą, kad būtų išvengta 

faktinių klaidų ir reikalavimų neatitinkančių subjektų registracijos. Jei nesilaikoma TIS II priede 

nustatytų reikalavimų, SRJS pradeda susirašinėjimą ir inicijuoja dialogą su užsiregistravusiais 

subjektais, siekdamas rasti galimus sprendimus.  

  

2016 m. SRJS atliko 5 032 kokybės patikrinimus – beveik du kartus daugiau nei 2015 m. 

(2 591), nes buvo labiau siekiama užtikrinti, kad būtų tikrinama visų naujų subjektų registracija. 

Per 5 032 kokybės patikrinimus nustatyta, kad mažiau nei pusės subjektų registracija buvo 

atlikta teisingai (2 261), o su kitais subjektais buvo susisiekta dėl atitikties reikalavimams arba 

dėl jų įrašuose pateiktų duomenų nenuoseklumo. Iš 2 771 subjekto, su kuriuo buvo susisiekta, 

961 subjektas buvo išbrauktas iš Registro dėl vienos iš šių priežasčių: nenuoseklūs, neteisingi 

arba neišsamūs duomenys, neatnaujinta registracija ar registracija neatitiko reikalavimų.  

 

1.2. Perspėjimai  

 

Perspėjimas – mechanizmas, pagal kurį tretieji asmenys gali informuoti SRJS apie vieno ar kelių 

subjektų registraciją, kurioje gali būti faktinių klaidų arba kuri gali neatitikti reikalavimų. Iš 

minėtų 5 032 kokybės patikrinimų 407 patikrinimai buvo atliekami imantis veiksmų dėl SRJS 

gautų perspėjimų. 2016 m. SRJS buvo pateikta 16 atskirų perspėjimų (iš jų vienas buvo 

nepriimtinas). Šie perspėjimai iš viso buvo susiję su 40 organizacijų, nes kai kurie perspėjimai 

buvo susiję su daugiau nei vienu subjektu. 

 

Iš dalies nuo 2015 m. rugsėjo mėn. nebaigtas nagrinėti masinis perspėjimas, susijęs su 4 253 

įrašais. Šiame perspėjime buvo pranešama apie trijų tipų klaidingus įrašus: i) neaprašyta 

reikiama veikla; ii) neįtikėtinai didelės išlaidos ir iii) neįtikėtinai mažos išlaidos. Kadangi šis 

perspėjimas buvo susijęs su dideliu įrašų skaičiumi, SRJS ėmėsi priemonių suteikdamas 

pirmenybę kai kuriems kriterijams. Per tris etapus (du etapai buvo baigti 2015 m. ir vienas – 

2016 m.) iš viso buvo susisiekta su 433 organizacijomis. 
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Kaip buvo skelbta ankstesnėje metinėje ataskaitoje, III etapo rezultatai, susiję su akivaizdžiai 

sumažintomis išlaidomis, pateikiami šioje ataskaitoje. 

 

Akivaizdžiai sumažintos išlaidos 

  

2016 m. sausio – vasario mėn. buvo susisiekta su 347 organizacijomis; 

227 organizacijos (80 %) tinkamai atnaujino registraciją; 

70 organizacijų (20 %) buvo išbraukta iš Registro dėl nepakankamo reagavimo arba visiško 

nereagavimo. 

  

Šiai kategorijai buvo taikyti tokie kriterijai: I, II ir III kategorijose užsiregistravę subjektai; yra 

biuras Belgijoje; viso etato ekvivalentų skaičius yra didesnis nei du arba lygus dviem; 

paskaičiuotos su veikla susijusios sąnaudos mažesnės nei arba lygios 10 000 EUR. 

 

 

1.3. Skundai  

 

Skundas – tai pranešimas apie įtarimą, kad užsiregistravęs subjektas nesilaikė Elgesio kodekso, 

išskyrus įtarimus dėl faktinių klaidų. 2016 m. SRJS gavo septynis skundus, iš kurių keturi buvo 

priimtini kaip skundai, o vienas buvo perkvalifikuotas į perspėjimą. Skundas laikomas 

nepriimtinu, pvz., tais atvejais, kai nėra jokio ryšio su įtarimu, kad užsiregistravęs subjektas 

nesilaikė Elgesio kodekso, arba nepateikta jokių esminių įrodymų nurodytiems įtarimams 

pagrįsti. 

 

Priimtinuose skunduose buvo nurodoma, kad galbūt nebuvo laikytasi Elgesio kodekso nuostatų 

ir dažniausiai d punkte įtvirtintos nuostatos: „užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi 

metu ir vėliau dėl jų vykdomos į registrą įtrauktos veiklos teikiama informacija būtų išsami, 

nepasenusi ir neklaidinanti; sutinka, kad visa informacija, kurią jie pateikia, būtų peržiūrima, ir 

sutinka bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą 

informaciją ir ją atnaujinti“, šiek tiek rečiau – c punkte įtvirtintos nuostatos: „bendraudami su 

trečiosiomis šalimis, neteigia turintys kokių nors oficialių santykių su Europos Sąjunga arba bet 

kuriomis jos institucijomis, nenurodo registracijos poveikio klaidingai, kad suklaidintų 

trečiąsias šalis ar Europos Sąjungos pareigūnus ir kitus darbuotojus, ir nenaudoja ES institucijų 

logotipų be aiškaus leidimo“.  

 

SRJS atlikus tyrimą ir susisiekus su atitinkamais užsiregistravusiais subjektais, trys iš keturių 

priimtinų skundų buvo baigti nagrinėti atitinkamiems užsiregistravusiems subjektams atnaujinus 

registracijos duomenis, o likęs užsiregistravęs subjektas buvo išbrauktas iš Registro, nes 

neatitiko reikalavimų.  

 

2. Konsultacijos ir informuotumo didinimas  

 

SRJS reguliariai rengia mokymus ir vykdo komunikacijos veiklą, siekdamas didinti 

informuotumą apie Registrą ir skatinti juo naudotis. 2016 m. Europos Parlamentas darbuotojams 

ir Parlamento narių padėjėjams surengė devynis vidinius seminarus. EK surengė septynis visą 

dieną trunkančius seminarus darbuotojams tema „Kaip tinkamai ir veiksmingai dirbti su interesų 

grupių atstovais“, kurių metu buvo skaitomas pranešimas ir pristatomas atvejo tyrimas dėl 

Skaidrumo registro. Be šių vidinių seminarų abi institucijos padarė 24 pranešimus 

suinteresuotiesiems subjektams ir lankytojų grupėms. Buvo perskaityti du pranešimai 

nacionalinių parlamentų nariams valstybėse narėse pakvietus Portugalijos skaidrumo didinimo 

ad hoc komitetui rugsėjo mėn. ir Belgijos gynybos komitetui gruodžio mėn.  

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=lt%23lt
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Siekiant padėti organizacijoms registruotis, internete skelbiamos ne tik išsamios įgyvendinimo 

gairės, bet ir sutrumpintos gairės „Kaip teisingai užsiregistruoti ir išvengti dažnai pasitaikančių 

klaidų“. 

 

 

IV. IŠVADA 

2016 m. registracijų skaičius toliau augo: per metus Registre užsiregistravo daugiau nei 3 300 

naujų subjektų. Sykiu SRJS ėmėsi daugiau priemonių siekdamas užtikrinti optimalią sistemos 

duomenų kokybę, t. y. atliko daugiau kokybės patikrinimų ir laiku ėmėsi reikiamų veiksmų dėl 

perspėjimų ir skundų. SRJS atstovai buvo reguliariai kviečiami pristatyti Skaidrumo registrą 

įvairiai auditorijai ir dalyvauti diskusijose apie sistemos veikimą ir jos raidą. Kadangi nuolat auga 

naujų Registre užsiregistravusių subjektų skaičius ir padidėjo registro matomumas ir svarba, vėl 

išryškėjo būtinybė SRJS skirti reikiamus žmogiškuosius ir IT išteklius, kad jis galėtų veiksmingai 

dirbti ir būtų užtikrintas bendras sistemos patikimumas. 

2016 m. įvyko keletas renginių, kuriuos verta paminėti. Komisija surengė tris mėnesius trukusias 

viešas konsultacijas, siekdama sužinoti nuomonę apie dabartinį Skaidrumo registrą ir jo plėtojimo 

galimybes7. Š. m. gegužės 2 d. Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Sylvie Guillaume ir 

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans surengė bendras viešąsias 

diskusijas dėl interesų grupių atstovams taikomo skaidrumo režimo Europos Sąjungoje8, o rugsėjo 

28 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl naujo Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl privalomo Skaidrumo registro9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– PABAIGA –  

                                                 
7 http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_en 
8 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=lt#lt 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_lt.htm 
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