2021 m. vasario 2 d.
REGLAMENTAS Nr. 3/2021
dėl vienodo dydžio išmokų už dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose išmokėjimo
Europos regionų komiteto nariams ir tinkamai įgaliotiems pakaitiniams nariams bei
pranešėjų ekspertams ir kalbėtojams, pakviestiems dalyvauti nuotoliniuose arba
mišriuose nuotoliniuose posėdžiuose

EUROPOS REGIONŲ KOMITETO BIURAS,
ATSIŽVELGDAMAS Į

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES,
Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų
finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.
1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr.
1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014,
(ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 1;

ATSIŽVELGDAMAS Į

Europos regionų komiteto Darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 37, 39, 40 ir
71 straipsnius;

ATSIŽVELGDAMAS Į

Biuro sprendimą Nr. 14/2018 dėl Europos Sąjungos bendrojo biudžeto
Regionų komiteto skirsnio vykdymo vidaus finansinių taisyklių;

ATSIŽVELGDAMAS Į

2020 m. birželio 23 d. biuro Reglamentą Nr. 14/2020 dėl vienodo dydžio
išmokų- už dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose mokėjimo Europos
regionų komiteto nariams ir tinkamai įgaliotiems pakaitiniams nariams, iš
dalies pakeistą 2020 m. spalio 9 d. biuro Reglamentu Nr. 21/2020;

1
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ATSIŽVELGDAMAS Į

2020 m. liepos 15 d. Regionų komiteto pirmininko Sprendimą Nr.
16/2020 dėl laikinų Regionų komiteto veikimo priemonių per COVID-19
pandemiją Europos Sąjungoje, iš dalies pakeistą 2020 m. spalio 27 d.
biuro Sprendimu Nr. 27/2020;

KADANGI
(1)

2020 m. liepos 15 d. Regionų komiteto pirmininko sprendimas Nr. 16/2020 dėl laikinų Regionų
komiteto veikimo priemonių per COVID-19 pandemiją Europos Sąjungoje buvo priimtas
siekiant užtikrinti RK veiklos pajėgumus per COVID-19 pandemiją, visų pirma jo patariamąjį
vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese, kartu išvengiant pavojaus narių, lankytojų,
darbuotojų ir kitų RK dirbančių asmenų sveikatai;

(2)

Sprendime Nr. 16/2020, kuris buvo iš dalies pakeistas Sprendimu Nr. 27/2020, siekiant pratęs ti
jo galiojimą iki 2021 m. kovo 31 d., nurodyta, kad visi jo 1 straipsnyje išvardyti tiesioginiai
posėdžiai, kiek įmanoma, turi būti pakeisti nuotoliniais arba mišriais posėdžiais;

(3)

taikant šį reglamentą ir remiantis Sprendimo Nr. 16/2020 1 straipsniu, posėdis laikomas
nuotoliniu, jei visi RK nariai arba tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai arba kiti kviestieji asmenys
dalyvauja tik telefoninės konferencijos arba internetinės konferencijos būdu, o posėdis laikomas
mišriu, jei narių arba tinkamai įgaliotų pakaitinių narių arba kitų posėdyje dalyvaujančių
kviestųjų asmenų grupė kartu yra toje pačioje fizinėje vietoje, o kiti dalyviai prisijungia prie
posėdžio per telefoninę konferenciją arba internetinę konferenciją;

(4)

šiomis ypatingomis aplinkybėmis RK nariai ir tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai, pranešėjų
ekspertai ir kalbėtojai, pakviesti dalyvauti nuotoliniuose arba mišriuose nuotoliniuose
posėdžiuose, rengdamiesi posėdžiams ir juose dalyvaudami patiria neeilinių biuro ir bendrųjų
išlaidų. Tam reikia didelių investicijų ir pastangų;
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Teisių turėtojai
1.

Dėl išskirtinių su COVID-19 pandemija susijusių aplinkybių Europos regionų komiteto nariai ir
tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai, kurie aktyviai dalyvauja nuotoliniuose ir mišriuose
nuotoliniuose
- DTT 1 straipsnyje išvardytų organų posėdžiuose,
- Finansų ir administracinių reikalų komisijos posėdžiuose,
- biuro pagal DTT 37 straipsnio e dalį ir 37 straipsnio i dalį sudarytų organų posėdžiuose,
- neeiliniuose arba eiliniuose frakcijų posėdžiuose pagal DTT 9 straipsnio 6 dalį, taip pat
- pirmininkas
- pirmasis pirmininko pavaduotojas,
- komisijų pirmininkai,
- frakcijų pirmininkai
turi teisę už dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose gauti vienodo dydžio išmoką, kuri padengtų
visas su šiuo nuotoliniu dalyvavimu susijusias išlaidas. Europos regionų komiteto nariai ir
tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai taip pat turi teisę gauti vienodo dydžio išmoką už dalyvavimą
nuotoliniame posėdyje, jei pirmininkas, komisijos arba frakcijos pirmininkas jiems tinkamai
leido dalyvauti posėdyje. Pranešėjų ekspertai ir kalbėtojai, pakviesti dalyvauti nuotoliniuose
arba mišriuose nuotoliniuose posėdžiuose, taip pat turi teisę gauti vienodo dydžio išmoką už
dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose.

2.

1 dalyje nurodyta vienodo dydžio išmoka už dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose taikoma tol,
kol 1 dalyje išvardyti organai, nariai arba tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai ir kiti išmokų
gavėjai dėl COVID-19 pandemijos iš tiesų negali surengti visaverčių tiesioginių posėdžių arba
kol valstybės narės dėl COVID-19 pandemijos priimtos nacionalinės priemonės neleidžia jiems
dalyvauti tiesioginiuose posėdžiuose.
2 straipsnis
Išmokos dydis

1 straipsnyje nurodyta vienodo dydžio išmoka už dalyvavimą nuotoliniuose posėdžiuose yra 200 EUR
už dieną.
3 straipsnis
Dalyvavimą posėdyje patvirtinanti deklaracija
1.

Norėdami gauti šiame reglamente nustatytą išmoką, 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys
pasirašo ir pateikia Finansinių paslaugų nariams tarnybai deklaraciją, kurios pavyzdys
pateikiamas priede.

2.

Šia deklaracija 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys patvirtina, kad jie dalyvavo nuotoliniame
posėdyje ir kad prašo išmokėti vienodo dydžio išmoką už dalyvavimą tame nuotoliniame
posėdyje. Kai naudojant IT priemonę galima sudaryti dalyvių sąrašą, už posėdžio organizavimą
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atsakinga RK tarnyba nusiunčia šį sąrašą administracijai, kuri juo naudojasi, kad patikrintų
atitinkamų asmenų dalyvavimą.
3.

Deklaracija turi būti išsiųsta Finansinių paslaugų nariams tarnybai ne vėliau kaip iki kitų metų,
einančių po tų metų, kuriais vyko atitinkamas posėdis, gruodžio 1 d. Jokie po šios datos gauti
prašymai išmokėti išmoką nebus patenkinti ir jie bus laikomi negaliojančiais.
4 straipsnis
Finansinė procedūra

1.

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys vienodo dydžio išmoką už dalyvavimą nuotoliniuose
posėdžiuose gauna tik po to, kai pateikia 3 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

2.

Mokėjimas atliekamas į banko arba pašto sąskaitą, kuri naudojama jų kelionės išlaidų
atlyginimui ir vienodo dydžio kelionpinigių ir išmokų už dalyvavimą posėdžiuose mokėjimui.
5 straipsnis
Įgyvendinimas ir skundai

1.

Už šio reglamento įgyvendinimą atsako generalinis sekretorius.

2.

Išskirtinius atvejus perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas perduoda generaliniam
sekretoriui sprendimui priimti.

3.

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys pateikia skundus generaliniam sekretoriui per vieną
mėnesį nuo pranešimo apie perįgalioto leidimus suteikiančio pareigūno sprendimą dėl šiame
reglamente numatytos išmokos.
6 straipsnis
Baigiamosios nuostatos

1.

Šiuo reglamentu panaikinami ir pakeičiami birželio 23 d. biuro reglamentas Nr. 14/2020 ir
2020 m. spalio 9 d. biuro reglamentas Nr. 21/2020.

2.

Šis reglamentas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2021 m. vasario 2 d.
Europos regionų komiteto biuro vardu

Parašas
Apostolos Tzitzikostas
Pirmininkas
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Priedas

Prie Reglamento Nr. 3/2021 pridedama deklaracija

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), …………………………………………………., patvirtinu, kad dalyvavau
...……………………….. posėdyje, kuris vyko (data) …………..., todėl turiu teisę į vienodo dydžio
išmoką už dalyvavimą nuotoliniame posėdyje.

Parašas ___________________________________________

Data ____________________________________________
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