
AD\833307LV.doc PE445.792v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ārlietu komiteja

210/0171(COD)

4.10.2010

ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas 
Kopienu Civildienesta noteikumus un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 210/0171(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jacek Saryusz-Wolski



PE445.792v03-00 2/27 AD\833307LV.doc

LV

PA_Legam



AD\833307LV.doc 3/27 PE445.792v03-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Šajā atzinumā iekļautie grozījumi atbilst pamatnostādnēm, kas paredzētas Eiropas Parlamenta 
2010. gada 8. jūlija normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību, un apstiprina šajā 
lēmumā noteikto vispārējo tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Ārējās darbības
dienests tiek veidots, pilnībā ievērojot Kopienas metodi, un tas darbojas saskaņoti, efektīvi, 
neatkarīgi un visas Eiropas interesēs. Šajā atzinumā iekļautajiem grozījumiem ir trīs svarīgi 
mērķi: i) paredzēt darbības principus, kas var nodrošināt EĀDD darbinieku pilnīgu neatkarību 
un lojalitāti savu pienākumu veikšanā, jo īpaši attiecībā uz darbiniekiem, kurus norīkojuši 
dalībvalstu diplomātiskie dienesti, jo viņiem nevajadzētu būt dubultā pakļautībā, t.i., būt 
pakļautiem gan Augstajam pārstāvim, gan savas izcelsmes dalībvalsts dienesta 
augstākstāvošajiem vadītājiem, bet viņiem jādarbojas vienīgi Augstā pārstāvja pakļautībā un 
jāpilda viņa norādes, jo viņš ir atbildīgs par šo darbinieku iecelšanu; ii) norādīt Augstajam 
pārstāvim — kurš atbilstīgi 6. panta 12. punktam Padomes lēmumā par EĀDD izveidi ir 
pilnvarots veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai viena gada laikā pēc šā lēmuma stāšanās 
spēkā nodrošinātu EĀDD personālam atbilstīgu kopīgu apmācību, jo īpaši pamatojoties uz 
dalībvalstīs un ES izmantoto praksi un struktūrām — uz ļoti vērtīgu apmācības un 
profesionālās izaugsmes sistēmu, kuras mērķis ir radīt patiesu kopības apziņu EĀDD 
darbiniekos, kā arī savā darbā iesaistīt ES ziemeļu, austrumu un dienvidu akadēmisko un 
pētniecības dimensiju, un iii) nodrošināt atbilstīgu ģeogrāfisko pārstāvību un dzimumu 
līdzsvaru EĀDD darbinieku sastāvā. Šādā nolūkā šajā atzinumā iekļautie grozījumi no jauna 
apstiprina lēmuma par EĀDD izveidi pamatprincipus, piemēram, pamatprasību pēc 
vienlīdzīgas attieksmes un karjeras iespējām visiem EĀDD darbiniekiem vai nepieciešamību 
iespējami īsākā laikā nodrošināt ES iestāžu darbiniekiem, ne tikai Padomes un Komisijas, bet 
jo īpaši arī Eiropas Parlamenta darbiniekiem, iespēju pieteikties uz vakancēm EĀDD.
Vienlaicīgi šie grozījumi īsteno un precīzāk definē konkrētus aspektus, kas iekļauti gan 
lēmumam par EĀDD izveidi pievienotajā normatīvajā rezolūcijā, gan pašā lēmumā. Šajā 
sakarībā šīs rezolūcijas 7. punktā iekļautais paziņojums, ka ,,Padomes lēmuma 6. panta 
6. punktā paredzētajiem īpašajiem papildus pasākumiem ģeogrāfiskā un dzimumu līdzsvara 
nostiprināšanai attiecībā uz ģeogrāfisko līdzsvaru pēc analoģijas būtu jāaptver arī tie 
pasākumi, kas paredzēti Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 401/2004, ” ja vienas vai 
vairāku dalībvalstu valstspiederīgie EĀDD nav pietiekami pārstāvēti, tiek dots papildu 
pamatojums, skaidri paredzot iespēju, ka Augstais pārstāvis var izmantot Kinnock atsauces 
vērtību, kas tika definēta, gatavojoties 2004. gada paplašināšanai, un pieņemt īpašus pagaidu 
pasākumus — tostarp izsludinot gan iekšējus, gan ārējus konkursus, kas būtu paredzēti tikai 
to dalībvalstu valstspiederīgiem, kuru pārstāvju skaits dienestā varētu būt nepietiekams — kas 
atšķiras no Civildienesta noteikumiem un ir paredzēti, lai nodrošinātu pienācīgu ģeogrāfisko 
pārstāvību. Fakts, ka uz EĀDD personālu attieksies Civildienesta noteikumi, ciktāl tas saistās 
ar ES ierēdņiem, un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, ciktāl tas saistās ar 
darbiniekiem, ko norīkojuši dalībvalstu diplomātiskie dienesti, pagaidu darbiniekiem un 
līgumdarbiniekiem, rada nepieciešamību attiecīgā gadījumā vienu un to pašu grozījumu 
iesniegt divas reizes — pirmo reizi, lai nodrošinātu, ka tas tiek pienācīgi atspoguļots 
Civildienesta noteikumos un tādējādi attiecas uz ES ierēdņiem, un otro reizi, lai nodrošinātu, 
ka tas tiek pienācīgi atspoguļots Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā un 
tādējādi attiecas uz EĀDD darbiniekiem, kurus norīkojuši dalībvalstu diplomātiskie dienesti, 
pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem.
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GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 27. pantu Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos palīdz Eiropas Ārējās darbības 
dienests (EĀDD). Šis dienests strādā 
sadarbībā ar dalībvalstu diplomātiskajiem 
dienestiem, un tajā ir Padomes 
Ģenerālsekretariāta un Komisijas attiecīgo 
struktūrvienību ierēdņi, kā arī darbinieki, 
kurus ir norīkojuši dalībvalstu 
diplomātiskie dienesti.

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 27. panta 3. punktu Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos palīdz Eiropas Ārējās 
darbības dienests (EĀDD). Šis dienests 
strādā sadarbībā ar dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, un tajā ir 
Padomes Ģenerālsekretariāta un Komisijas 
attiecīgo struktūrvienību ierēdņi, kā arī 
darbinieki, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos.

Pamatojums

Terminiem, ko izmanto Regulā, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un 
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, būtu jāatbilst terminiem, kas 
lietoti Padomes lēmumā, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un 
darbību It īpaši formulējums „norīkots” ir jālieto tikai saistībā ar terminu „specializēti 
norīkoti valsts eksperti”, kas minēts šā lēmuma 12. apsvērumā un 6. panta 3. punktā. Šādu 
ekspertu daudzums nedrīkst pārsniegt noteiktu skaitu, un viņus nedrīkst iekļaut tajā vienā 
trešdaļā darbinieku, kas paredzēta dalībvalstu pārstāvībai, kad EĀDD būs pilnībā izveidots.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) EĀDD ir jākļūst par atvērtas, 
efektīvas un neatkarīgas Eiropas 
administrācijas sastāvdaļu, kā tas noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
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298. pantā.

Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Ar šo grozījumu uzsver, ka EĀDD ir 
neatkarīga Eiropas civildienesta sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Atbilstīgi 6. panta 9. punktam 
Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmumā 
2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas 
Ārējās darbības dienesta organizatorisko 
struktūru un darbību1, EĀDD sasniedzot 
pilnu komplektāciju, pastāvīgiem 
Savienības ierēdņiem vajadzētu veidot 
vismaz 60 % no visu AD pakāpes EĀDD 
darbinieku skaita, un tas būtu 
jānodrošina visās EĀDD hierarhijas 
pakāpēs.
___________________
1 OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Viens no Eiropas administrācijas 
jēdziena pamatprincipiem ir nodrošināt 
pienācīgu tās darbinieku ģeogrāfisko 
pārstāvību un dzimumu līdzsvaru. 
Pieņemšanai darbā EĀDD, kuras 
pamatprincips ir nopelni, būtu jāietver arī 
atbilstīga visu dalībvalstu valstspiederīgo 
pārstāvība visos līmeņos. Turklāt visos 
līmeņos būtu jānodrošina arī atbilstošs 
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dzimumu līdzsvars. Nākotnē, kad EĀDD 
organizēs konkursus EĀDD darbinieku 
pieņemšanai, aizpildot vakances, 
priekšroka ir jādod kandidātiem, kuri ir 
iekļauti EPSO nodarbinātības rezerves 
sarakstos. 

Pamatojums

Nedrīkstētu būt šaubu par to, ka viens no Eiropas administrācijas darbības 
priekšnoteikumiem ir, lai EĀDD būtu pārstāvētas patiešām visas ES dalībvalstis un Eiropas 
Savienības valstspiederīgie un tajā būtu nodrošināta atbilstīga ģeogrāfiskā pārstāvība un 
dzimumu līdzsvars.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Eiropas Parlamenta 2010. gada 
8. jūlija normatīvās rezolūcijas par 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko 
nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību, 
7. punktā noteikts, ka Padomes lēmuma 
6. panta 6. punktā paredzētajiem 
īpašajiem papildus pasākumiem 
ģeogrāfiskās pārstāvības, institūciju 
līdzsvara un dzimumu līdzsvara 
nostiprināšanai attiecībā uz ģeogrāfisko 
pārstāvību pēc analoģijas būtu jāaptver 
arī tie pasākumi, kas paredzēti Padomes 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 401/2004.

Pamatojums

Kā precizēts Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija normatīvās rezolūcijas par 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību 7. punktā, nedrīkstētu būt šaubu par to, ka viens no 
Eiropas administrācijas darbības priekšnoteikumiem ir, lai EĀDD būtu patiesi pārstāvētas 
visas ES dalībvalstis un Eiropas Savienības valstspiederīgie un to raksturotu atbilstīga 
ģeogrāfiskā pārstāvība un dzimumu līdzsvars.



AD\833307LV.doc 7/27 PE445.792v03-00

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Ņemot vērā to, ka šobrīd Komisijas 
Ārējo attiecību ģenerāldirektorātā dažas 
dalībvalstis nav atbilstoši pārstāvētas, un 
no tā izrietošo risku, ka šāds pats stāvoklis 
varētu veidoties arī EĀDD, būtu jāveic 
pagaidu pasākumi, kam būtu jāpaliek 
spēkā vismaz līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Pamatojums

Eiropas Ārējās darbības dienestam ir jānodrošina patiesi visu ES dalībvalstu un Eiropas 
Savienības valstspiederīgo pārstāvība un raksturīgai tā iezīmei ir jābūt atbilstīgai 
ģeogrāfiskajai pārstāvībai un dzimumu līdzsvaram. Fakts, ka šobrīd Eiropas Komisijas Ārējo 
attiecību ģenerāldirektorātā dažas dalībvalstis nav atbilstoši pārstāvētas, pamato īpašu 
ilgtermiņa pasākumu pieņemšanu, lai nodrošinātu to, ka EĀDD nebūs vērojama šāda 
neatbilstība.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1f) EĀDD darbiniekiem jāveic savi 
pienākumi un jādarbojas, ņemot vērā 
tikai Savienības intereses. Viņi nedrīkst 
lūgt un pieņemt norādījumus ne no vienas 
valdības, iestādes, organizācijas vai 
personas, izņemot EĀDD, vai ne no 
vienas struktūras vai personas, izņemot 
Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 
politikas jautājumos. Viņi nedrīkst 
pieņemt jebkādus maksājumus ne no 
viena avota, kas neietilpst EĀDD 
struktūrā.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizāciju un darbību, un vēlreiz apliecinātu, ka neatkarīgi no tā, vai EĀDD 
darbinieki agrāk strādājuši Eiropas administrācijā vai kādas dalībvalsts diplomātiskajā 
dienestā, viņiem vajadzētu būt pakļautiem tikai Augstajam pārstāvim.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Visiem EĀDD darbiniekiem, uz 
kuriem attiecas Civildienesta noteikumi 
un Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtība, vajadzētu būt vienādām tiesībām 
un pienākumiem neatkarīgi no tā, vai viņi 
ir Eiropas Savienības ierēdņi vai pagaidu 
darbinieki, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos, un 
pret viņiem būtu jānodrošina vienlīdzīga
attieksme, jo īpaši attiecībā uz tiesībām ar 
vienlīdzīgiem nosacījumiem ieņemt 
jebkuru amatu EĀDD. Uzticot veicamos 
pienākumus visās EĀDD īstenoto darbību 
un politikas jomās, nedrīkstētu būt 
nekādu atšķirību starp pagaidu 
darbiniekiem, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos, un 
Eiropas Savienības ierēdņiem.

Pamatojums

Tiesību un pienākumu, kā arī karjeras iespēju vienlīdzībai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu 
saskaņotu un neatkarīgu EĀDD darbību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai novērstu šaubas, būtu jāapstiprina, 
ka ierēdņi un pagaidu darbinieki, kam ir 

(5) Lai novērstu šaubas, būtu jāapstiprina, 
ka ierēdņi un pagaidu darbinieki, kam ir 
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amata vieta organizatoriskā vienībā, kura 
no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas tiek pārcelta uz EĀDD saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 
3. punktā minēto Padomes lēmumu, tiek 
uzskatīti par pārceltiem ar amata vietu. 
Tam būtu jāattiecas arī uz 
līgumdarbiniekiem un vietējiem 
darbiniekiem, kas norīkoti darbā šādā 
organizatoriskā vienībā. Būtu jāveic īpaši 
pasākumi, lai pārcelšanā iesaistītiem 
darbiniekiem nodrošinātu atbilstīgu 
profesionālo orientāciju un palīdzību.

amata vieta organizatoriskā vienībā, kura 
no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas tiek pārcelta uz EĀDD saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 
3. punktā minēto Padomes lēmumu, tiek 
uzskatīti par pārceltiem ar amata vietu. 
Tam būtu jāattiecas arī uz 
līgumdarbiniekiem un vietējiem 
darbiniekiem, kas norīkoti darbā šādā 
organizatoriskā vienībā.

Pamatojums

Tā kā viens no AP/PV uzdevumiem ir veikt atbilstīgus pasākumus, lai saskaņā ar Padomes 
lēmuma 6. panta 12. punktu EĀDD darbiniekiem nodrošinātu pienācīgas vispārējas 
apmācības, tad šķiet atbilstīgi, ka šādiem svarīgiem aspektiem tiek veltīts atsevišķs 
apsvērums.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) EĀDD darbiniekiem būtu 
jānodrošina pienācīga vispārējā 
profesionālā pilnveidošanās un mācības, 
kuru mērķis būtu radīt piederības un 
vispārējās kopības apziņu (esprit de 
corps), un tas jādara, jo īpaši pamatojoties 
uz Savienībā pastāvošo praksi un 
struktūrām.  Augstajai pārstāvei 
sadarbībā ar Komisiju, jo īpaši ar tās 
priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbild par 
starpiestāžu sadarbību un administrāciju, 
un pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, šajā sakarībā gada laikā pēc 
tam, kad spēkā ir stājies Padomes 
Lēmums  .../..., ar ko nosaka Eiropas 
Ārējās darbības dienesta organizāciju un 
darbību, būtu jāveic attiecīgi pasākumi. 
Tādēļ tiem Eiropas akadēmiskās 
ekselences centriem, kuriem jau ir 
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ievērojama pieredze palīdzības sniegšanā 
Savienības iestādēm un kuri gadiem ilgi ir 
piedāvājuši mācību kursus par Savienības 
tiesību aktiem un politiku, kā arī pētījuši 
un analizējuši šīs jomas, piemēram, 
Eiropas koledžām Brigē un Natolinā, 
Eiropas Universitātes institūtam 
Florencē, apspriežoties ar EĀDD, būtu 
jānosaka EĀDD darbinieku apmācības 
sistēma.  Turklāt tie, pamatojoties uz 
EĀDD izvirzītajiem mērķiem, izmantotu 
zināšanu potenciālu, kas jau uzkrāts 
dalībvalstu diplomātiskajās skolās. Tā 
rezultātā otrajā posmā pēc tam, kad būs 
uzkrāta pietiekam pieredze, būtu jāizveido 
Eiropas Diplomātijas akadēmija.

Pamatojums

Apmācības sistēma, kurai par pamatu izmantotu Eiropas izcilības centrus, piemēram, Eiropas 
koledžas Brigē un Natolinā, Eiropas Universitātes institūtu Florencē un dalībvalstu 
diplomātiskās skolas, īstenotu ES ziemeļu,(Brige), austrumu (Natolina) un dienvidu 
(Florence) akadēmisko un pētniecības dimensiju un saglabātu iespēju turpināt saskaņotā un 
optimālā veidā izmantot šos dalībvalstu diplomātisko dienestu apmācības centrus kā ļoti 
vērtīgu resursu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai elastīgi ņemtu vērā īpašas situācijas 
(piemēram, steidzama nepieciešamība 
aizpildīt amata vietu vai atbalsta uzdevumu 
turpmāka pārcelšana no Padomes vai 
Komisijas uz EĀDD), izņēmuma 
gadījumos būtu jāparedz arī iespēja 
dienesta interesēs, tas ir, bez iepriekšējas 
vakantā amata publikācijas, pārcelt 
ierēdņus no Padomes vai Komisijas uz 
EĀDD. Tāpat būtu jāparedz iespēja 
dienesta interesēs pārcelt ierēdņus no 
EĀDD uz Padomi vai Komisiju.

(7) Lai elastīgi ņemtu vērā īpašas situācijas 
(piemēram, steidzama nepieciešamība 
aizpildīt amata vietu vai atbalsta uzdevumu 
turpmāka pārcelšana no Padomes vai 
Komisijas uz EĀDD), pienācīgi pamatotos
izņēmuma gadījumos būtu jāparedz arī 
iespēja dienesta interesēs, tas ir, bez 
iepriekšējas vakantā amata publikācijas, 
pārcelt ierēdņus no Padomes vai Komisijas 
uz EĀDD. Tāpat būtu jāparedz iespēja 
dienesta interesēs pārcelt ierēdņus no 
EĀDD uz Padomi vai Komisiju.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
pienākumus un kompetenci attiecībā uz 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
mērķu un pamatvirzienu noteikšanu un 
apsverot Parlamenta pamatuzdevumu 
darboties kā budžeta lēmējinstitūcijai un 
veikt rūpīgu demokrātisku pārbaudi, 
iespējami īsākā laikā Eiropas Parlamenta 
ierēdņiem būtu jādod iespēja pieteikties uz 
amatiem EĀDD.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Īpašos gadījumos EĀDD var 
izmantot ierobežotu skaitu valsts norīkotu 
šauras specializācijas ekspertu (VNE), 
kurus norīko konkrētu uzdevumu 
veikšanai, pamatojoties uz detalizētu 
darba aprakstu, un kurus būtu jāvada 
Augstajam pārstāvim, un šo norīkoto 
ekspertu skaitu nebūtu jāieskaita tajā 
trešdaļā darbinieku, kuriem vajadzētu būt 
no dalībvalstīm, kad EĀDD būs pilnībā 
nokomplektēts.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko struktūru un darbību. Šķiet būtiski precizēt VNE statusu EĀDD 
saistībā ar tiesību aktiem, kas reglamentē ar darbiniekiem saistītus jautājumus.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr attiecībā uz delegācijas 
vadītājiem pilnvaras attiecībā uz iecelšanu 
amatā īsteno, pamatojoties uz atlasīto 
kandidātu sarakstu, kam Komisija ir 
piekritusi to pilnvaru ietvaros, kas tai 
piešķirtas ar līgumiem. Tas mutatis 
mutandis attiecas uz pārcelšanu dienesta 
interesēs.

2. Tomēr attiecībā uz delegācijas 
vadītājiem pilnvaras iecelt amatā īsteno, 
izmantojot rūpīgu atlases procedūru, kas 
pamatojas uz nopelniem, kā arī nodrošina 
atbilstīgu ģeogrāfisko pārstāvību, 
institūciju un dzimumu līdzsvaru, 
pamatojoties uz atlasīto kandidātu sarakstu, 
kam Komisija ir piekritusi to pilnvaru 
ietvaros, kas tai piešķirtas ar līgumiem.

Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Procedūras precizējums un norādījums uz to, 
ka otrais teikums neattiecas uz visiem dienesta interesēs veiktajiem pārcelšanas gadījumiem, 
bet tikai uz delegāciju vadītāju pārcelšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EĀDD ierēdnis, kam savu pienākumu 
ietvaros jāveic uzdevumi Komisijas labā, 
attiecībā uz minētajiem uzdevumiem 
pieņem norādījumus no Komisijas.

Jomās, kurās Komisija īsteno pilnvaras, 
kas tai piešķirtas ar Līgumiem, tā saskaņā 
ar LESD 221. panta 2. punktu var arī 
delegācijām sniegt norādījumus, kuru 
izpilde ir daļa no delegācijas vadītāja 
kopējās atbildības. Komisija un EĀDD 
vienojas par kārtību, kādā Komisija 
sniedz norādījumus delegācijām. Tajā jo 
īpaši jāparedz, ka gadījumos, kad 
Komisija sniedz norādījumus delegāciju 
vadītājiem, tā vienlaicīgi nosūta šo 
norādījumu kopiju EĀDD centrālajai 
administrācijai. 
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Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko struktūru un darbību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šā panta īstenošanas kārtību vienojas 
Komisija un EĀDD.

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā 15. grozījumu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 97. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 7. panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem un neatkarīgi no 4. un 
29. panta attiecīgo iestāžu 
iecēlējinstitūcijas izņēmuma gadījumos, 
rīkojoties ar kopēju vienošanos un vienīgi 
dienesta interesēs, pēc attiecīgā ierēdņa 
uzklausīšanas var pārcelt viņu no Padomes 
vai Komisijas uz EĀDD, nepaziņojot 
darbiniekiem par vakanto amatu. EĀDD 
ierēdni var pārcelt darbā uz Padomi vai 
Komisiju ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, neatkarīgi no 4. un 
29. panta un uz vienu gadu pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas attiecīgo iestāžu 
iecēlējinstitūcijas atbilstīgi pienācīgi 
pamatotam lēmumam un izņēmuma 
gadījumos, rīkojoties ar kopēju vienošanos 
un vienīgi dienesta interesēs, pēc attiecīgā 
ierēdņa uzklausīšanas var pārcelt viņu no 
Padomes vai Komisijas uz EĀDD, 
nepaziņojot darbiniekiem par vakanto 
amatu. EĀDD ierēdni var pārcelt darbā uz 
Padomi vai Komisiju ar tādiem pašiem 
nosacījumiem.
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Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Šī atkāpe ir nepieciešama tikai uzsākšanas 
periodā, tāpēc tā jāparedz uz ierobežotu laiku..

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 
EĀDD vakantu amatu, izskata pieteikumus 
no Padomes, Komisijas un EĀDD 
ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem, kuriem 
piemēro pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta e) punktu, un no 
dalībvalstu diplomātisko dienestu 
darbiniekiem, nepiešķirot prioritāti 
nevienai no šīm kategorijām. 

1. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 
EĀDD vakantu amatu, izskata pieteikumus 
no Padomes, Komisijas un EĀDD 
ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem, kuriem 
piemēro pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta e) punktu, un no 
dalībvalstu diplomātisko dienestu 
darbiniekiem, nepiešķirot prioritāti 
nevienai no šīm kategorijām. Saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 27. pantu un 
Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 12. panta 
1. punkta pirmo daļu, pieņemšana darbā 
tiek veikta ar mērķi nodrošināt, lai ierēdņi 
un pagaidu darbinieki iestādē veiktu 
savus pienākumus maksimāli kvalitatīvi, 
efektīvi un godīgi, un darbiniekus pieņem 
darbā, pamatojoties uz ģeogrāfisko 
pārstāvību, vienlaikus nodrošinot 
institūciju un dzimumu līdzsvaru. Šo 
pienākumu attiecina uz EĀDD kopumā 
un uz visu atšķirīgo kategoriju 
darbiniekiem, tostarp arī uz Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta e) punktā minētajiem 
pagaidu darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No datuma, kuru noteicis Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, bet vēlākais no 
2013. gada 1. jūlija iecēlējinstitūcija 
izskata arī citu iestāžu ierēdņu
pieteikumus, nepiešķirot prioritāti nevienai 
no šīm kategorijām.

No datuma, kuru noteicis Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, bet vēlākais no 
2012. gada 1. janvāra iecēlējinstitūcija 
izskata arī pieteikumus no citu iestāžu 
ierēdņiem, uz kuriem ar vienlīdzīgiem 
nosacījumiem attiecas tie paši 
Civildienesta noteikumi un 
Nodarbinātības kārtība kā EĀDD, 
nepiešķirot prioritāti nevienai no šīm 
kategorijām.

Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Pēc Lisabonas līguma noslēgšanas iestāžu 
sarakstā (LES 13. pants) iekļauta ir arī ECB, kura tomēr piemēro pati savus Civildienesta 
noteikumus (kas ir noformulēti līdzīgi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem, bet bieži 
ar atšķirīgiem nosacījumiem) un kurai ir atšķirīga, vienkāršota darbā pieņemšanas un līgumu 
sistēma. Būtu jānorāda, ka tikai tie ierēdņi, uz kuriem ar vienādiem nosacījumiem attiecas 
vieni un tie paši Civildienesta noteikumi, būtu jāuzskata par kandidātiem uz kādu amatu 
EĀDD.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izskatot pieteikumus, iecēlējinstitūcija 
nodrošina objektīvu un atbilstīgu 
ģeogrāfisko pārstāvību un institūciju un 
dzimumu līdzsvaru. Ņemot vērā situācijas 
ārkārtējo raksturu un paredzamās 
vispārīgās vajadzības nākotnē, ir 
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jāizsludina konkursi, lai līdz 2020. gada 
31. decembrim pieņemtu darbā ierēdņus 
no tām dalībvalstīm, kuras nav pietiekami 
pārstāvētas, lai nodrošinātu Civildienesta 
noteikumu 27. pantā noteikto principu 
ievērošanu, tostarp pieņemšanu darbā, 
aptverot pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko 
teritoriju. 
Izskatot pieteikumus, iecēlējinstitūcija 
saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2010/427/ES 6. panta 9. punktu vienmēr 
ievēro principu, ka pastāvīgajiem 
Savienības ierēdņiem vajadzētu veidot 
vismaz 60 % no visiem EĀDD 
darbiniekiem un ka tam jābūt 
nodrošinātam visās EĀDD hierarhijas 
pakāpēs.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.a pants
Personāla iecelšanas konsultatīvā 
komiteja (PIKK), kas sastāv no 
dalībvalstu, Komisijas, kā arī Padomes un 
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretariāta 
pārstāvjiem, sniedz padomu Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam par darbā 
pieņemšanas jautājumiem EĀDD. PIKK 
uzrauga atlases procedūras visos EĀDD 
līmeņos un EĀDD personāla veidošanas 
gaitu, jo īpaši attiecībā uz mērķi 
nodrošināt dzimumu un ģeogrāfiskās 
pārstāvības līdzsvaru.
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Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Pieņemšanai darbā EĀDD ir jāpiemēro 
pārredzama un objektīva procedūra, izmantojot jau pastāvošo praksi, kurā izdarīti attiecīgi 
labojumi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.b pants
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem EĀDD darbiniekiem neatkarīgi no 
tā, vai viņi iepriekš darbojušies Eiropas 
Savienības administrācijā vai dalībvalstu 
diplomātiskajā dienestā, jo īpaši attiecībā 
uz tiesībām ar vienlīdzīgiem 
nosacījumiem ieņemt jebkuru amatu 
EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
un Savienības augstais pārstāvis ārlietās 
un drošības politikas jautājumos kā 
iecēlējinstitūcija izstrādā ekvivalences 
tabulu starp ES administratīvajām 
pakāpēm, jo īpaši AD līmenī, un 
diplomātiskajiem rangiem, lai 
nodrošinātu, ka darbā pieņemšanas laikā 
darbiniekiem, kuri iepriekš strādājuši 
dalībvalstīs, tiek piešķirta tā pakāpe, kura 
atbilst līdzvērtīgajam vidējam rangam.

Pamatojums

Atbilstīgi jaunajai AD darbinieku klasificēšanas sistēmai ir nepieciešami 9—12 gadi, lai 
ierēdnis iegūtu AD 8 kategoriju. Komisijas izmantotajā diplomātisko rangu tabulā AD 8 
atbilst diplomātiskajam rangam ,,pirmais sekretārs”. Bieži vien dalībvalstu diplomātiskajos 
dienestos šāda ranga iegūšanai ir nepieciešama tikai 3 līdz 5 gadu pieredze. Šīs pašas 
atšķirības attiecas arī uz augstāka ranga ierēdņiem, jo AD ierēdņiem karjeras gaita ir daudz 
garāka nekā dalībvalstu diplomātiem. Jauna tabula, kura pamatotos uz darba stāža 
salīdzinošo analīzi, nodrošinātu vienlīdzību un vienlīdzīgas karjeras iespējas un atbildību 
visiem EĀDD darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.c pants
Pēc EĀDD pilnīgas nokomplektēšanas, 
darbinieki, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos, 
veido vismaz trešdaļu no visiem EĀDD 
AD līmeņa darbiniekiem. Atbilstīgi tam 
ES pastāvīgie ierēdņi veido vismaz 60 % 
no visiem EĀDD AD līmeņa 
darbiniekiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko struktūru un darbību.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.d pants
Gada ziņojumā, kas saskaņā ar Padomes 
Lēmuma 2010/427/ES 6. panta 9. punktu 
Savienības augstajam pārstāvim ārlietās 
un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei par amata vietu aizpildījumu 
EĀDD, tiek sniegts visa personāla 
sadalījums atbilstoši darbinieku pagaidu 
vai pastāvīgā darbinieka statusam, 
valstspiederībai  un dzimumam, atbilstīgi 
viņu AD/AST funkciju grupām, 
kategorijām un amatiem. Jebkādas 
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novirzes no Padomes Lēmumā 
2010/427/ES izvirzītajiem mērķiem —
minimālā 60 % īpatsvara un ģeogrāfiskās 
pārstāvības — ir jāizlabo viena gada 
laikā, tostarp vajadzības gadījumā 
piemērojot papildu pasākumus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 98.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.e pants
Neskarot šo Civildienesta noteikumu 
4. panta otrās un trešās daļas, 7. panta 
1. punkta, 27. panta otrās daļas un 
29. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunkta tiesību normas, līdz 
2020. gada 31. decembrim vakantos 
amatus aizpilda saskaņā ar norādītajiem 
darbā pieņemšanas mērķiem, kas 
paredzēti atbilstīgi Kinnock atsauces 
vērtībai1, ieceļot amatos to dalībvalstu 
valstspiederīgos, kuras nav pietiekami 
pārstāvētas. Visās AD funkciju grupas 
kategorijās amatā ieceļ pēc iekšējiem un 
ārējiem konkursiem, pamatojoties uz 
kvalifikāciju un pārbaudēm, ko rīko 
atbilstīgi Civildienesta noteikumu 
III pielikuma prasībām.
____________
1 Atbilstoši indikatīvie darbā pieņemšanas mērķi 
attiecībā uz katru dalībvalsti, kas ir trīs kritēriju 
relatīvās vērtības vidējais rādītājs (izteikts 
procentos): 1) iedzīvotāju skaits, 2) deputātu vietu 
skaits Eiropas Parlamentā un 3) balsu sadalījums 
Padomē (COM(2003)0436).

Pamatojums

Kā norādīts Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija normatīvajā rezolūcijā par Padomes 
lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību, vajadzētu 
būt sistēmai, kas būtu analoga tai, ko ieviesa ar Padomes Regulu (EK, Euroatom) 
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Nr. 401/2004, lai novērstu ģeogrāfiskās pārstāvības nelīdzsvarotību.

Grozījums Nr. 26

Proposal for a regulation
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIII a sadaļa – 99.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

99.a pants
Pirms pienākumu izpildes uzsākšanas un 
attiecīgā gadījumā turpmāk visiem 
AD līmeņa EĀDD darbiniekiem piedāvā 
kopīgu apmācību. Šim nolūkam dibina 
Eiropas Diplomātijas akadēmiju. 
Akadēmija cieši sadarbojas ar dalībvalstu 
attiecīgām struktūrām un ar Eiropas 
Drošības un aizsardzības koledžu, kura 
pēc pārejas perioda tiek integrēta 
Akadēmijā. Apmācības pamatā ir vienota 
saskaņota mācību programma un 
apmācībā vajadzības gadījumā iekļauj 
kursus par konsulārām un diplomātiskām 
procedūrām, diplomātiju, konfliktu 
risināšanu un starptautiskajām 
attiecībām, kā arī zināšanu apguvi par 
Eiropas Savienības vēsturi un darbību. 
Akadēmijā apmāca darbiniekus arī par 
kopējās drošības un aizsardzības politikas 
(KDAP) misijām, un attiecīgā gadījumā tā 
ir atvērta pārējam personālam, kas strādā 
Eiropas Savienības vai dalībvalstu 
pakļautībā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
2. pants – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„e) darbinieki, kurus ir norīkojuši 
dalībvalstu diplomātiskie dienesti un kuri 
pieņemti darbā, lai uz laiku aizpildītu 
pastāvīgu amata vietu EĀDD.”

„e) darbinieki, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos un 
kuri pieņemti darbā, lai uz laiku aizpildītu 
pastāvīgu amata vietu EĀDD.”

Pamatojums

Terminiem, ko izmanto Regulā, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un 
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, būtu jāatbilst terminiem, kas 
lietoti Padomes lēmumā, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un 
darbību. It īpaši formulējums „norīkots” ir jālieto tikai saistībā ar terminu „specializēti 
norīkoti valsts eksperti”, kas minēts šā lēmuma 12. apsvērumā un 6. panta 3. punktā. Šādu 
ekspertu daudzums nedrīkst pārsniegt noteiktu skaitu, un viņus nedrīkst iekļaut tajā vienā 
trešdaļā darbinieku, kas paredzēta dalībvalstu pārstāvībai, kad EĀDD būs pilnībā izveidots.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 6. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
3.a pants – 1. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Nodarbināšanas kārtības 3.a panta 
pirmajā daļā pievieno šādu daļu:

svītrots

„Darbiniekus, kas pieņemti darbā pilnas 
slodzes vai pusslodzes pienākumu izpildei 
Savienības delegācijās, var uz laiku 
norīkot darbā iestādes mītnē saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu X pielikuma 2. 
un 3. pantā izklāstīto rotācijas 
procedūru.”

Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Lojalitātes un nevainojamas vadības 
principiem neatbilst tie gadījumi, kad līgumdarbinieki tiek norīkoti strādāt EĀDD, lai gan 
viņi ir pieņemti darbam tieši delegācijās. Šajā gadījumā tiek paplašinātas iespējas nodarbināt 
līgumdarbiniekus, un tas neatbilst Eiropas Savienības civildienesta neatkarības principam.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Article 2 – point 7
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
3.a pants – 1. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Nodarbināšanas kārtības 3.b pantā otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:

svītrots

„Izņemot 3.a panta 1. punkta otrajā daļā 
minētos gadījumus, līgumdarbinieku 
nodarbināšana palīguzdevumu veikšanai 
ir izslēgta, ja piemēro 3.a pantu.”

Pamatojums

Atbilstīgi vienošanās ar JURI referentu tekstam. Lojalitātes un nevainojamas vadības 
principiem neatbilst tie gadījumi, kad līgumdarbinieki tiek norīkoti strādāt EĀDD, lai gan 
viņi ir pieņemti darbam tieši delegācijās. Šajā gadījumā tiek paplašinātas iespējas nodarbināt 
līgumdarbiniekus, un tas neatbilst Eiropas Savienības civildienesta neatkarības principam.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 10. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
10. nodaļa – 50.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu diplomātisko dienestu 
darbiniekus, kuri tika atlasīti saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 98. panta 
1. punktā noteikto procedūru un kurus ir 
norīkojuši viņu valstu diplomātiskie 
dienesti, pieņem darbā kā pagaidu 
darbiniekus saskaņā ar 2. panta e) punktu.

1. Tos darbiniekus, kuri iepriekš strādājuši
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos un
kuri tika atlasīti saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 98. panta 1. punktā noteikto 
procedūru, pieņem darbā kā pagaidu 
darbiniekus saskaņā ar 2. panta e) punktu.
Administratīvajai pakāpei, ko piešķir 
atlasītajiem kandidātiem, kuri iepriekš 
strādājuši dalībvalstu diplomātiskajos 
dienestos, jāatbilst pakāpei, kura, 
pamatojoties uz ES ierēdņiem 
piemērojamo paaugstinājuma sistēmu, 
pienākas par darba stāžu un 
paaugstinājumu skaitu izcelsmes 
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dalībvalsts diplomātiskajā dienestā.

Pamatojums

Terminiem, ko izmanto regulā, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un 
nodarbināšanas kārtību, būtu jāatbilst terminiem, kas lietoti Padomes lēmumā, ar ko izveido 
EĀDD. Formulējums „norīkots” ir jālieto tikai saistībā ar norīkotiem konkrētas 
specializācijas valsts ekspertiem. EĀDD darbiniekiem neatkarīgi no viņu izcelsmes vajadzētu 
būt iespējai īstenot vienlīdzīgu karjeras virzību.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
50.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.ba pants
Katru gadu, sākot no 2012. gada, Augstais 
pārstāvis kā EĀDD iecēlējinstitūcija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par amata vietu 
aizpildījumu EĀDD un par to, kā tiek 
ievērotas Padomes lēmuma …/…, ar ko 
nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizāciju un darbību, 6. panta 
9. punktā paredzētās prasības attiecībā uz 
darbinieku sastāvu un sadalījumu pēc 
valstspiederības un dzimuma atbilstīgi 
viņu AD/AST funkciju grupām, 
kategorijām un amatiem.

Pamatojums

Parlaments un Padome kā likumdevējas iestādes, kurām jālemj par uzlabojumiem, kas jāveic 
Civildienesta noteikumos un nodarbināšanas kārtībā saistībā ar EĀDD izveidi, ir regulāri 
jāinformē par šādu uzlabojumu īstenošanu un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot tam kā 
tiek ievērotas šajā Padomes lēmumā noteiktās skaitliskās robežvērtības un īstenots izvirzītais 
mērķis EĀDD personāla sastāvā nodrošināt atbilstīgu ģeogrāfisko pārstāvību un dzimumu 
līdzsvaru.

Grozījums Nr. 32
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 10. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
10. nodaļa – 50.bb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.bb pants
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem EĀDD darbiniekiem neatkarīgi no 
tā, vai viņi iepriekš strādājuši Eiropas 
Savienības administrācijā vai dalībvalstu 
diplomātiskajā dienestā, jo īpaši attiecībā 
uz tiesībām ar vienlīdzīgiem 
nosacījumiem ieņemt jebkuru amatu 
EĀDD, Savienības augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks kā 
iecēlējinstitūcija izstrādā ekvivalences 
tabulu starp ES administratīvajām 
pakāpēm, jo īpaši AD līmenī, un 
diplomātiskajiem rangiem, lai 
nodrošinātu, ka darbā pieņemšanas laikā 
darbiniekiem, kuri iepriekš strādājuši 
dalībvalstīs, tiek piešķirta tā pakāpe, kura 
atbilst līdzvērtīgajam vidējam rangam.

Pamatojums

Atbilstīgi jaunajai AD darbinieku klasificēšanas sistēmai ir nepieciešami 9—12 gadi, lai 
ierēdnis iegūtu AD 8 kategoriju. Komisijas izmantotajā diplomātisko rangu tabulā AD 8 
atbilst diplomātiskajam rangam ,,pirmais sekretārs”. Bieži vien valstu diplomātiskajos 
dienestos šāda ranga iegūšanai ir nepieciešama tikai 3 līdz 5 gadu pieredze. Šīs pašas 
atšķirības attiecas arī uz augstāka ranga ierēdņiem, un AD ierēdņiem karjeras gaita ir daudz 
garāka nekā dalībvalstu diplomātiem. Jauna tabula, kura pamatotos uz darba stāža 
salīdzinošo analīzi, nodrošinātu vienlīdzību un vienlīdzīgas karjeras iespējas un atbildību 
visiem EĀDD darbiniekiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
50.bc pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.c pants
Neskarot Civildienesta noteikumu 
4. panta otrās un trešās daļas, 7. panta 
1. punkta, 27. panta otrās daļas un 
29. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunkta noteikumus, līdz 
2020. gada 31. decembrim vakantos 
amatus aizpilda saskaņā ar norādītajiem 
darbā pieņemšanas mērķiem, kas noteikti 
atbilstīgi Kinnock atsauces vērtībai1, 
ieceļot amatos to dalībvalstu 
valstspiederīgos, kuras nav pietiekami 
pārstāvētas. Visās AD funkciju grupas 
kategorijās amatā ieceļ pēc iekšējiem un 
ārējiem konkursiem, pamatojoties uz 
kvalifikāciju un pārbaudēm, ko rīko 
atbilstīgi Civildienesta noteikumu 
III pielikuma prasībām.
_________________
1Atbilstoši indikatīvie darbā pieņemšanas mērķi 
attiecībā uz katru dalībvalsti, kas ir trīs kritēriju 
relatīvās vērtības vidējais rādītājs (izteikts 
procentos): 1) iedzīvotāju skaits, 2) deputātu vietu 
skaits Eiropas Parlamentā un 3) balsu sadalījums 
Padomē (COM(2003)0436).

Pamatojums

Kā norādīts Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija normatīvajā rezolūcijā par Padomes 
lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību, vajadzētu 
būt sistēmai, kas būtu analoga tai, ko ieviesa ar Padomes Regulu (EK, Euroatom) 
Nr. 401/2004, lai novērstu ģeogrāfiskās pārstāvības nelīdzsvarotību.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 10. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
50.bd pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50.bd pants
1. Darbiniekiem, kuri agrāk strādājuši 
dalībvalstu diplomātiskajos dienestos, 
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jābūt iespējai pieteikties uz vakantajiem 
amatiem savas izcelsmes valsts 
diplomātiskajā dienestā ar tādiem pašiem 
noteikumiem, kā kandidātiem, kuri strādā 
šīs dalībvalsts diplomātiskajā dienestā.
2. Ja EĀDD pagaidu darbinieku izcelsmes 
dalībvalsts diplomātiskais dienests 
iekšējās organizācijas un cilvēkresursu 
dēļ pieprasa ikgadēju izvērtēšanas 
ziņojumu vai novērtējumu, Augstais 
pārstāvis un attiecīgais izcelsmes 
dalībvalsts diplomātiskais dienests 
vienojas par kārtību, kādā tiek 
automātiski atzīta tā izvērtēšanas 
ziņojuma vai novērtējuma spēkā esamība, 
ko sagatavojis Augstais pārstāvis par 
visiem EĀDD darbiniekiem, kuri agrāk 
strādājuši kādas dalībvalsts diplomātiskā 
dienesta.
3. Nekādā gadījumā ikgadējo izvērtēšanas
ziņojumu vai novērtējumu, ko sniedz par 
tiem EĀDD darbiniekiem, kuri agrāk 
strādājuši kādas dalībvalsts 
diplomātiskajā dienestā, nedrīkst 
sagatavot vai veikt izcelsmes  dalībvalsts 
diplomātiskais dienests.

Pamatojums

Darbiniekiem, kuri agrāk strādājuši dalībvalstu diplomātiskajos dienestos un tagad strādā 
EĀDD, vajadzētu būt tādām pašām karjeras iespējām, kā darbiniekiem, kuri strādā savas 
izcelsmes valsts diplomātiskajā dienestā. Lai nodrošinātu EĀDD neatkarību, darbiniekiem, 
kuri agrāk strādājuši dalībvalstu diplomātiskajos dienestos un tagad strādā EĀDD, 
nevajadzētu būt atkarīgiem no savas izcelsmes dalībvalsts diplomātiskā dienesta kadru daļas 
sagatavotā ikgadējā novērtējuma vai izvērtēšanas ziņojuma. Par EĀDD darbinieku 
novērtējumu, neatkarīgi no tā, kāda ir šo darbinieku izcelsmes dalībvalsts, atbildīgam 
vajadzētu būt vienīgi Augstajam pārstāvim un priekšsēdētāja vietniekam. 
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