Lietuvos Respublikos kandidatų į
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto narius atrankos tvarkos aprašo
priedas
ORGANIZACIJOS IR JOS SIŪLOMO ATSTOVO TINKAMUMO VERTINIMAS
1 lentelė
Eil. Nr.
Organizacijos tinkamumo vertinimo kriterijus
1.
Organizacijos buveinė registruota Lietuvos Respublikoje
2.
Organizacija priklauso vienai iš tikslinių grupių:
2.1.

darbdaviai;

2.2.

darbuotojai;

2.3.
3.

kita pilietinės visuomenė grupė.
Pateikta laisvos formos deklaracija, kad juridiniam asmeniui
nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
Organizacija yra skėtinė (organizacijos nariai veikia ne mažiau
kaip 1/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų)
Organizacija veikia daugiau kaip 3 metai
Pateikta paskutinių 2 finansinių metų patvirtinta finansinė
atskaitomybė, kartu su auditoriaus išvadomis, jeigu auditas
nustatytas organizacijos steigimo dokumentuose ar Lietuvos
Respublikos teisės aktuose
Organizacija priklauso Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos
ekonominės erdvės (toliau – EEE) organizacijoms arba kitoms
tarptautinėms organizacijoms, kuriose daugiau kaip pusė narių
yra ES valstybės narės arba daugiau kaip pusė ES valstybių narių
priklauso tarptautinei organizacijai (toliau kartu – tarptautinės
organizacijos), kuriose mokamas nario mokestis
Organizacijai neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas
nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais
Organizacija neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams,
fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė
mokesčių inspekcija (išskyrus tuos atvejus, kai mokesčių,
delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl nesumokėtų
mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra
skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui
pasiūlymo dėl atstovų pateikimo atsakingai institucijai dieną.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

2 lentelė
Eil. Nr.
Atstovo tinkamumo vertinimo kriterijai
1.
Pateiktas atstovo gyvenimo aprašymas lietuvių ir užsienio (anglų,

Taip

Taip

Ne

Ne

2

2.

prancūzų arba vokiečių) kalbomis (Europass CV)
Pateiktos dokumentų kopijos, patvirtinančios atitiktį šiems reikalavimams:

2.1.

turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę ir
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2.2.

mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei B2
lygiu pagal Europass sistemą;
turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.3.
2.4.
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

turėti ne mažesnės kaip 3 metų darbo su tarptautinėmis
organizacijomis patirties.
Pateiktos 5 metų planuojamos veiklos kryptys Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitete lietuvių ir užsienio
kalba (anglų, prancūzų, vokiečių)
Pateikta laisvos deklaracija, patvirtinanti, kad atstovas nėra:
atleistas iš tarptautinės, ES ar užsienio valstybės institucijos dėl
netinkamo pareigų atlikimo ar netinkamo elgesio;
tas, kurio teisę eiti pareigas tarptautinėje, ES ar užsienio valstybės
institucijoje yra atėmęs teismas;
teistas už tyčinį nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar
panaikintas;
įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;
įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

______________

