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ĪSS PAMATOJUMS

Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas Ārējās darbības 
dienests (EĀDD) 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.

Tāpat kā visu Savienības iestāžu un struktūrvienību gadījumā EĀDD darbinieku 
komplektēšanas un personāla politika darbosies sistēmā, kas izveidota ar Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumiem (Civildienesta noteikumi) un Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību (KPDNK). Lai EĀDD varētu darboties, kā tas paredzēts Līgumā par 
Eiropas Savienību, ir jāizdara daži grozījumi Civildienesta noteikumos un KPNDK.

Budžeta komitejas atzinuma projekts tika sagatavots, pamatojoties uz atzinuma sagatavotājas 
izstrādāto darba dokumentu, ko šī komiteja apsprieda 2010. gada 13. jūlija sanāksmē 
(PE 445.751).

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts:
- gan izdarīt EĀDD izveidei un tā darbībai nepieciešamos labojumus,
-  gan mainīt darba apstākļus Savienības delegācijās, izmantojot tehniskākus (bet 

dārgākus) grozījumus attiecībā uz Civildienesta noteikumu 10. pielikumu (kas 
piemērojams darbiniekiem, kuri pilda pienākumus trešās valstīs), līgumdarbiniekiem 
un vietējiem darbiniekiem.

Pārredzamības un ar budžetu saistītu iemeslu dēļ1 atzinuma sagatavotāja uzskata, ka izmaiņas 
būtu jāveic tikai tajā daļā, kas saistīta ar EĀDD izveidi un darbību, ar diviem turpmāk 
minētiem izņēmumiem, kuri referentei šķiet ārkārtīgi svarīgi un kurus, viņasprāt, vajadzētu 
atbalstīt:
- 10. pielikuma piemērošanu gadījumos, kad tiek ņemts bērna kopšanas atvaļinājums 

vai atvaļinājums ģimenes iemeslu dēļ, lai atbalstītu vispārējo mērķi labāk līdzsvarot 
privāto un profesionālo dzīvi un ,jo īpaši, lai novērstu šo šķērsli sievietēm, kuras citādi 
varētu būt ieinteresētas ieņemt amatu Savienības delegācijā,

- un vietējo darbinieku apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas shēmu oficiālu 
atzīšanu KPNDK tajās valstīs, kur sociālā aizsardzība vispār nepastāv vai ir nepilnīga.

Būtu jāuzsver arī tas, ka, atbilstīgi atzinuma sagatavotājas rīcībā esošajai informācijai, 
ierosinātie grozījumi ir saskaņā ar 2010. gada 21. jūnijā Madridē panākto politisko vienošanos 
vai arī tajos šī vienošanās jau ir ņemta vērā.

Darba dokumentā atzinuma sagatavotāja konstatēja dažas nepilnības attiecībā uz šīs regulas 
ietekmi uz budžetu, kā tā aprakstīta Komisijas tiesību akta finanšu pārskatā un tam 
pievienotajos dokumentos (jo īpaši par iepriekš minēto jautājumu saistībā ar bērna kopšanas 
atvaļinājumu), kas varētu likt apšaubīt apgalvojumu, ka šis priekšlikums neietekmēs budžetu. 
Šajā sakarībā ierosinājums noraidīt abas jaunās rotācijas procedūras un attiecināt 
                                               
1 Arī atbilstīgi Komisijas priekšlikumam pievienotajam paskaidrojuma rakstam, kurā teikts: ,,(…) Papildus 
pielāgojumiem jaunajai terminoloģijai Lisabonas līguma spēkā stāšanās rezultātā ierosinātie grozījumi 
aprobežojas ar to, kas ir nepieciešams EĀDD izveidei un darbībai.”
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10. pielikumu uz līgumdarbiniekiem varētu radīt ietaupījumus, vienlaikus aizsargājot Eiropas 
civildienesta neatkarību. 

Augstajai pārstāvei ir jāsniedz arī īpašs ziņojums par šīs regulas īstenošanu, tiklīdz EĀDD 
sāks darboties pilnā apjomā, jo īpaši par dzimumu un ģeogrāfiskās pārstāvības līdzsvaru 
EĀDD un par to, kādu ietekmi uz budžetu atstās 10. pielikumā paredzēto priekšrocību 
attiecināšana uz bērna kopšanas atvaļinājumu (vairāk izmantoto bērna kopšanas atvaļinājumu 
vai atvaļinājumu ģimenes iemeslu dēļ skaitam, darbinieku aizstāšana, ietekme uz delegāciju 
pareizu darbību).

Pārējie grozījumi attiecas uz šādiem jautājumiem:
- Parlamenta budžeta prerogatīvu aizsardzība;
- noraidīta iespēja norīkot tos darbiniekus, kurus jau ir norīkojuši dalībvalstu 

diplomātiskie dienesti;
- precizēta atbildība par budžetu,
- noraidīts ierosinājums mainīt delegācijās īstenoto politiku attiecībā uz ceļošanas 

atļaujām;
- un dzimumu līdzsvars EĀDD.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ierosinātajām izmaiņām 
Civildienesta noteikumos un Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā 
jābūt neitrālām attiecībā uz budžetu un 
jāatbilst  daudzgadu finanšu shēmas
5. izdevumu kategorijā noteiktajai 
maksimālajai robežai; tomēr atgādina, ka 
par visām neparedzētajām apropriācijām, 
kas nepieciešamas šīs regulas īstenošanai, 
ir jālemj, īstenojot ikgadējo budžeta 
procedūru;



AD\830555LV.doc 5/21 PE445.891v02-00

LV

Grozījums Nr. 2

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 EĀDD neatkarīgi no tā, 
vai viņi ir Eiropas Savienības ierēdņi vai 
pagaidu darbinieki no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, un pret 
viņiem būtu jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme, jo īpaši attiecībā uz tiesībām ar 
vienlīdzīgiem nosacījumiem ieņemt 
jebkuru amatu. Uzticot veicamos 
pienākumus visās EĀDD īstenoto darbību 
un politikas jomās, nedrīkst būt nekādu 
atšķirību starp pagaidu darbiniekiem no 
valstu diplomātiskajiem dienestiem un 
Eiropas Savienības ierēdņiem.

Pamatojums

Vienādām tiesībām un pienākumiem ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu saskaņotu un 
neatkarīgu šā dienesta darbību. EĀDD ir jāievēro šis princips, tādēļ vienīgajam izņēmumam 
jābūt attiecībā uz iespēju norīkot darbiniekus, kurus jau ir norīkojuši valstu diplomātiskie 
dienesti. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Delegācijas vadītāja pakļautībā 
vajadzētu būt visiem delegācijas 
darbiniekiem neatkarīgi no viņu statusa 
un viņam vajadzētu būt atbildīgam arī par 
visām viņu darbībām. Viņam būtu 
jāatskaitās Augstajam pārstāvim par 
delegācijas darba vispārējo vadību un par 
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to, lai tiktu nodrošināta visu Savienības 
darbību koordinēšana.
Ja delegāciju vadītāji darbojas kā 
kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 51. panta 
otro daļu pastarpināti deleģētas pilnvaras, 
viņiem vajadzētu būt pakļautiem 
Komisijai, kas ir atbildīgā iestāde attiecībā 
uz pastarpināti deleģēto kredītrīkotāju 
pienākumu un atbildības jomu 
noteikšanu, izpildi, kontroli un 
novērtēšanu.
Ierēdņiem, kuri strādā Savienības 
delegācijās, saistībā ar Savienības budžeta 
izpildi vajadzētu rīkoties atbilstoši 
delegācijas vadītāja norādījumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ir lietderīgi precizēt, ka EĀDD 
darbiniekiem, kas savu pienākumu ietvaros 
veic uzdevumus Komisijas labā, būtu 
jāievēro Komisijas sniegtie norādījumi. 
Tāpat Komisijas ierēdņiem, kuri strādā 
Savienības delegācijās, būtu jāievēro 
delegācijas vadītāja norādījumi, jo īpaši par 
organizatoriskiem un administratīviem 
jautājumiem un Savienības budžeta izpildi.

(4) Ir lietderīgi precizēt, ka EĀDD 
darbiniekiem, kuri savu pienākumu 
ietvaros veic uzdevumus Komisijas labā un 
par kuriem vispārējo atbildību uzņemas 
delegācijas vadītājs, būtu jāievēro 
Komisijas sniegtie norādījumi. Tāpat 
Komisijas ierēdņiem, kuri strādā 
Savienības delegācijās, būtu jāievēro 
delegācijas vadītāja norādījumi, jo īpaši par 
organizatoriskiem un administratīviem 
jautājumiem un Savienības budžeta izpildi.

Pamatojums

Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantam par ES darbības budžeta 
īstenošanu nepārprotami būtu jāatbild Komisijai un tās darbiniekiem. Šķiet, nav pareizi 
precizēt, ka delegācijas (EĀDD) vadītājam būtu jādod norādījumi par šo jautājumu. Tomēr 
Augstajam pārstāvim / Komisijas priekšsēdētāja vietniekam un delegāciju vadītājiem 
vajadzētu būt informētiem par šiem norādījumiem.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Viens no Eiropas administrācijas 
jēdziena pamatprincipiem ir nodrošināt 
atbilstīgu tās darbinieku ģeogrāfisko 
pārstāvību. Pieņemšanai darbā EĀDD, 
kura pamatojas uz iepriekšējiem
nopelniem, būtu jānodrošina arī atbilstīga 
visu dalībvalstu pilsoņu pārstāvība visos 
līmeņos. Visos līmeņos būtu jānodrošina 
arī atbilstošs dzimumu līdzsvars.

Pamatojums

Kā norādīts attiecīgās Eiropas Parlamenta normatīvās rezolūcijas 7. punktā, nedrīkstētu būt 
šaubu par to, ka Eiropas administrācijas jēdziens kā vienu no priekšnoteikumiem EĀDD 
darbībai paredz nepieciešamību nodrošināt, lai šajā dienestā būtu patiesi pārstāvētas visas 
ES dalībvalstis un Eiropas Savienības pilsoņi un tiktu nodrošināta ģeogrāfiskā pārstāvība un 
dzimumu līdzsvars.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) 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 ir noteikts, 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.
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Pamatojums

Kā norādīts 7. punktā Eiropas Parlamenta 2010. gada 8. jūlija normatīvajā rezolūcijā par 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību, nedrīkstētu būt šaubu par to, ka Eiropas 
administrācijas jēdziens kā vienu no priekšnoteikumiem EĀDD darbībai paredz 
nepieciešamību nodrošināt, lai šajā dienestā būtu patiesi pārstāvētas visas ES dalībvalstis un 
Eiropas Savienības pilsoņi un tiktu nodrošināta ģeogrāfiskā pārstāvība un dzimumu līdzsvars.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ņemot vērā to, ka šobrīd Komisijas 
Ārējo attiecību ģenerāldirektorātā dažu 
dalībvalstu  pilsoņi nav atbilstoši 
pārstāvēti, būtu jāveic pagaidu pasākumi, 
kam būtu jāpaliek spēkā vismaz līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Pamatojums

Eiropas Ārējās darbības dienestam ir patiesi jānodrošina visu ES dalībvalstu un Eiropas 
Savienības pilsoņu 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 īstenošanu, lai nodrošinātu to, ka EĀDD nebūs vērojama šāda neatbilstība.

Grozījums Nr. 8

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 

(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, 
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ierēdņus no Padomes vai Komisijas uz 
EĀDD. Tāpat būtu jāparedz iespēja 
dienesta interesēs pārcelt ierēdņus no 
EĀDD uz Padomi vai Komisiju.

pārcelt ierēdņus no Padomes vai Komisijas 
uz EĀDD. Tāpat būtu jāparedz iespēja 
dienesta interesēs pārcelt ierēdņus no 
EĀDD uz Padomi vai Komisiju.

Pamatojums

Vajadzētu precīzāk definēt „izņēmuma apstākļus” EĀDD darbinieka pārcelšanai dienesta 
interesēs, lai nepieļautu patvaļīgu iecelšanu un nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jānodrošina, lai darbinieki no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kandidāti no 
Padomes un Komisijas, kā arī iekšējie 
kandidāti varētu pieteikties uz amatiem 
EĀDD uz vienlīdzības pamata. Vēlākais no 
2013. gada 1. jūlija tam būtu jāattiecas arī 
uz citu iestāžu ierēdņiem. Tomēr, lai 
garantētu valstu diplomātisko dienestu 
darbinieku pienācīgu pārstāvību EĀDD, 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās 
un drošības politikas jautājumos un
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam būtu 
jābūt iespējai nolemt, ka līdz 2013. gada 
30. jūnijam uz amata vietām AD funkciju 
grupā būtībā vienādu kvalifikāciju 
gadījumā prioritāti var piešķirt kandidātiem 
no dalībvalstu diplomātiskajiem 
dienestiem.

(8) Jānodrošina, lai darbinieki no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kandidāti no 
Padomes un Komisijas, kā arī iekšējie 
kandidāti varētu pieteikties uz amatiem 
EĀDD uz vienlīdzības pamata. Vēlākais no 
2012. gada 1. janvāra tam būtu jāattiecas 
arī uz citu iestāžu ierēdņiem. Tomēr, lai 
garantētu valstu diplomātisko dienestu 
darbinieku pienācīgu pārstāvību EĀDD, 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās 
un drošības politikas jautājumos / 
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam būtu 
jābūt iespējai nolemt, ka līdz 2011. gada 
31. decembrim vai līdz laikam, kad valstu 
diplomātisko dienestu darbinieku skaits 
sasniedz vienu trešdaļu no AD līmenī 
esošo EĀDD darbinieku kopējā skaita, 
atkarībā no tā, kurš datums ir ātrāk, uz 
amata vietām AD funkciju grupā būtībā 
vienādu kvalifikāciju gadījumā prioritāti 
var piešķirt kandidātiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem.

Pamatojums

Vienam gadam vajadzētu būt pietiekami ilgam laikam, lai nodrošinātu, ka valstu 
diplomātiskie dienesti ir pienācīgi pārstāvēti EĀDD. Turklāt šī atkāpe ir jāatceļ pat agrāk, ja 
tās mērķis ir sasniegts vēl pirms 2011. gada 31. decembra. Šā grozījuma mērķis ir ātrāk dot 
iespēju uz amatiem EĀDD kandidēt arī Eiropas Parlamenta un citu iestāžu ierēdņiem.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No valstu diplomātiskajiem dienestiem 
atlasītie kandidāti, kurus ir norīkojušas 
viņu dalībvalstis, būtu jānodarbina kā 
pagaidu darbinieki, un tādējādi tiem 
jāatrodas vienlīdzīgā situācijā ar ierēdņiem. 
Īstenošanas noteikumiem, kas jāpieņem 
EĀDD, būtu jāgarantē pagaidu 
darbiniekiem karjeras izaugsmes iespējas, 
kas ir vienlīdzīgas ierēdņu karjeras 
izaugsmes iespējām.

(9) No valstu diplomātiskajiem dienestiem 
atlasītie kandidāti, kurus ir norīkojušas 
viņu dalībvalstis, būtu jāpieņem darbā, 
piemērojot objektīvu un pārredzamu 
procedūru, un jānodarbina kā pagaidu 
darbinieki, un tādējādi tiem jāatrodas 
vienlīdzīgā situācijā ar ierēdņiem. 
Īstenošanas noteikumiem, kas jāpieņem 
EĀDD, būtu šajā dienestā jāgarantē 
vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas
gan pagaidu darbiniekiem, gan 
ierēdņiem.

Pamatojums

Pirmais teikums ir pašizskaidrojošs. Otrā teikuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas karjeras 
izaugsmes iespējas gan pagaidu darbiniekiem, gan ierēdņiem, jo sākotnējo tekstu varētu 
interpretēt kā koncentrēšanos galvenokārt uz pagaidu darbinieku karjeras izaugsmes 
iespējām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai izvairītos no nevajadzīgiem 
ierobežojumiem valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku nodarbināšanai EĀDD, 
būtu jāpieņem īpaši noteikumi par līgumu 
termiņu. Attiecībā uz šīs konkrētās 
kategorijas pagaidu darbiniekiem 
noteikumi par pārcelšanu, atvaļinājumu 
personisku iemeslu dēļ un maksimālo 
pensionēšanās vecumu būtu jāpieskaņo 
noteikumiem, kas piemērojami ierēdņiem.

(10) Lai izvairītos no nevajadzīgiem 
ierobežojumiem valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku nodarbināšanai EĀDD, 
būtu jāpieņem īpaši noteikumi par līgumu 
termiņu. Attiecībā uz šīs konkrētās 
kategorijas pagaidu darbiniekiem 
noteikumi par atvaļinājumu personisku 
iemeslu dēļ un maksimālo pensionēšanās 
vecumu būtu jāpieskaņo noteikumiem, kas 
piemērojami ierēdņiem.
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Pamatojums

Valstu diplomātisko dienestu darbiniekiem, kuri jau ir norīkoti uz EĀDD, nevajadzētu piešķirt 
tiesības gūt labumu no tiem noteikumiem par norīkojumu, kas attiecas uz ierēdņiem. Šāds 
„otrreizējs” norīkojums ļautu viņiem rast darbu citās ES iestādēs, tādējādi jaunais dienests 
varētu zaudēt kompetenci, kā arī tā darbinieki varētu kļūt par ES personālu, apejot spēkā 
esošās atlases procedūras.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai atvieglotu EĀDD administratīvo 
slogu, Komisijā izveidotajai 
disciplinārkolēģijai būtu jākalpo arī kā 
EĀDD disciplinārkolēģijai, ja vien 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
nenolemj izveidot EĀDD 
disciplinārkolēģiju.

(12) Lai atvieglotu EĀDD administratīvo 
slogu, Komisijā izveidotajai 
disciplinārkolēģijai būtu jākalpo arī kā 
EĀDD disciplinārkolēģijai.

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu organizatorisko dublēšanos un līdzīgās darbības jomās nodrošinātu 
saskaņotu rīcību, Komisijas disciplinārkolēģijai vajadzētu, kā tas ir ierosināts attiecībā uz tās 
Personāla komiteju, savā darbībā aptvert arī EĀDD. Tādēļ šajā sakarībā Augstajam 
pārstāvim nevajadzētu būt tiesībām vienpersoniski lemt par šādiem jautājumiem. Tomēr ir 
ierosināta pārskatīšanas klauzula, lai pārbaudītu, vai šim nolūkam izveidotās struktūras 
atbilstu EĀDD vajadzībām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ņemot vērā pieredzi, kas gūta kopš 
2004. gada, šķiet, nav pamata saglabāt 
esošo ierobežojumu attiecībā uz 
Civildienesta noteikumu X pielikuma 
piemērošanu līgumdarbiniekiem. Tas jo 
īpaši nozīmē, ka līgumdarbiniekiem būtu 
pilnībā jāpiedalās rotācijas procedūrā 

svītrots



PE445.891v02-00 12/21 AD\830555LV.doc

LV

saskaņā ar X pielikuma 2. un 3. pantu. 
Tādā nolūkā jāparedz, ka delegācijās 
darbā pieņemtus līgumdarbiniekus, 
kuriem piemēro nodarbināšanas kārtības 
3.a pantu, var uz laiku norīkot iestādes 
mītnē.

Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Turklāt līgumdarbinieki 
ir jau konkrēti iesaistīti delegāciju darbā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai atvieglotu to darbinieku darbu, 
kuri savu pienākumu izpildei dodas ārpus 
Eiropas Savienības, būtu jāparedz iespēja 
izsniegt ceļošanas atļauju, ja tas ir 
nepieciešams dienesta interesēs, un šai 
iespējai būtu jābūt pieejamai īpašiem 
padomdevējiem.

svītrots

Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Nav saprotams, kāpēc 
vajadzētu vispārināt ceļošanas atļauju, jo tā šobrīd ir paredzēta tikai delegāciju augstākajām 
amatpersonām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
23. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Noteikumu 23. pantā trešo daļu aizstāj 
ar šādu daļu:
„Protokolā par privilēģijām un 
neaizskaramību noteikto ceļošanas 

svītrots
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atļauju izsniedz nodaļu vadītājiem, AD 12 
līdz AD 16 pakāpes ierēdņiem, ierēdņiem, 
kuri pilda pienākumus ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas, un citiem 
ierēdņiem, kam tas ir nepieciešams 
dienesta interesēs.”

Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Nav saprotams, kāpēc 
vajadzētu vispārināt ceļošanas atļauju, jo tā šobrīd ir paredzēta tikai delegāciju augstākajām 
amatpersonām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 96. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Delegācijas vadītāja pakļautībā ir visi 
delegācijas darbinieki neatkarīgi no viņu 
statusa; delegācijas vadītājs ir arī 
atbildīgs par visām viņu darbībām. Viņš 
atskaitās Augstajam pārstāvim par 
delegācijas darba vispārējo vadību un par 
to, lai būtu nodrošināta visu Savienības 
darbību koordinēšana.
Ja delegāciju vadītāji darbojas kā 
kredītrīkotāji, kam saskaņā ar 51. panta 
otro daļu pastarpināti deleģētas pilnvaras, 
viņi ir pakļauti Komisijai, kas ir atbildīgā 
iestāde attiecībā uz pastarpināti deleģēto 
kredītrīkotāju pienākumu un atbildības 
jomu noteikšanu, izpildi, kontroli un 
novērtēšanu.
Ierēdņi, kuri strādā Savienības 
delegācijās, saistībā ar Savienības budžeta 
izpildi rīkojas atbilstoši delegācijas 
vadītāja norādījumiem.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 96. pants – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 11. panta Komisijas ierēdnis, 
kas strādā Savienības delegācijā, pieņem 
norādījumus no delegācijas vadītāja, jo 
īpaši par organizatoriskiem un 
administratīviem jautājumiem un atbilstīgi 
tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu, par Savienības budžeta izpildi.

Neatkarīgi no 11. panta Komisijas ierēdnis, 
kas strādā Savienības delegācijā, pieņem 
norādījumus no delegācijas vadītāja, jo 
īpaši par organizatoriskiem un 
administratīviem jautājumiem un atbilstīgi 
tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu, par Savienības budžeta izpildi.

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

EĀDD ierēdnis, kam savu pienākumu 
ietvaros jāveic uzdevumi Komisijas labā, 
attiecībā uz minētajiem uzdevumiem 
pieņem norādījumus no Komisijas, bet par 
viņa darbu vispārējo atbildību uzņemas 
delegācijas vadītājs.

Pamatojums

Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantam par ES darbības budžeta 
īstenošanu nepārprotami būtu jāatbild Komisijai un tās darbiniekiem. Šķiet, nav pareizi 
precizēt, ka delegācijas (EĀDD) vadītājam būtu jādod norādījumi par šo jautājumu. Tomēr 
Augstajam pārstāvim / priekšsēdētāja vietniekam un delegāciju vadītājiem vajadzētu būt 
informētiem par šiem norādījumiem.

Grozījums Nr. 18

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

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 

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

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.

Pamatojums

Vajadzētu precīzāk definēt „izņēmuma apstākļus” EĀDD darbinieka pārcelšanai dienesta 
interesēs, lai nepieļautu patvaļīgu iecelšanu un nodrošinātu pārredzamību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 98. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Norīkojot 
darbiniekus darbam EĀDD, visos 
hierarhiskajos un organizatoriskajos 
līmeņos un attiecībā uz visiem 
darbiniekiem pienācīgi ņem vērā mērķi 
nodrošināt atbilstīgu ģeogrāfisko 
pārstāvību un dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 98. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 noteikumus, līdz 
2020. gada 31. decembrim vakantos 
amatus aizpilda saskaņā ar norādītajiem 
darbā pieņemšanas mērķiem, kas noteikti 
atbilstīgi Kinnock atsauces vērtībai [1], 
ieceļot amatos to dalībvalstu pilsoņus, 
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] M. Kinnock paziņojums C(2003)436/4 
KAV (Kinnock atsauces vērtība) —
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 EP, 
3) balsu sadalījums Padomē.

Pamatojums

Kā norādīts attiecīgās Eiropas Parlamenta normatīvās rezolūcijas 7.b punktā, vajadzētu būt 
sistēmai, kas būtu analoga tai, ko ieviesa ar Padomes Regulu (EK, Euroatom) Nr. 401/2004, 
lai novērstu ģeogrāfiskās pārstāvības nelīdzsvarotību.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
nenolemj izveidot EĀDD 
disciplinārkolēģiju, Komisijas 
disciplinārkolēģija kalpo arī par EĀDD 
disciplinārkolēģiju.

1. Komisijas disciplinārkolēģija kalpo arī 
par EĀDD disciplinārkolēģiju.

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu organizatorisko dublēšanos un līdzīgās darbības jomās nodrošinātu 
saskaņotu rīcību, Komisijas disciplinārkolēģijai vajadzētu, kā tas ir ierosināts attiecībā uz tās 
Personāla komiteju, savā darbībā aptvert arī EĀDD. Tādēļ šajā sakarībā Augstajam 
pārstāvim nevajadzētu būt tiesībām vienpersoniski lemt par šādiem jautājumiem. Tomēr ir 
ierosināta pārskatīšanas klauzula, lai pārbaudītu, vai šim nolūkam izveidotās struktūras 
atbilstu EĀDD vajadzībām.

Grozījums Nr. 22

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:
„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.”

svītrots
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Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Turklāt līgumdarbinieki 
ir jau konkrēti iesaistīti delegāciju darbā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 7. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
3.b pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Nodarbināšanas kārtības 3.b pantā otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Izņemot 3.a panta 1. punkta otrajā daļā 
minētos gadījumus, līgumdarbinieku 
nodarbināšana palīguzdevumu veikšanai 
ir izslēgta, ja piemēro 3.a pantu.”

svītrots

Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Turklāt līgumdarbinieki 
ir jau konkrēti iesaistīti delegāciju darbā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Viņus var pieņemt darbā uz maksimālo 
četru gadu laikposmu. Līgumus var 
atjaunot vairāk nekā vienu reizi uz 
maksimālo četru gadu laikposmu katrā 
atjaunošanas reizē. Atjaunošanu veic ar
nosacījumu, ka norīkošana no valsts 
diplomātiskā dienesta tiek pagarināta par 
atjaunošanas laikposmu.

2. Viņus var pieņemt darbā uz maksimālo 
četru gadu laikposmu. Līgumus var 
atjaunot vairāk nekā vienu reizi uz 
maksimālo četru gadu laikposmu. Kopējais 
darba līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 
astoņus gadus. Tomēr izņēmuma 
apstākļos un dienesta interesēs, beidzoties 
astotajam darba gadam, līgumu var 
pagarināt ilgākais vēl par diviem gadiem.
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Atjaunošanu veic ar nosacījumu, ka 
norīkošana no valsts diplomātiskā dienesta 
tiek pagarināta par atjaunošanas laikposmu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Komisijas priekšlikumu ar Madridē panākto vienošanos.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Civildienesta noteikumu 37., 38. un 
39. pantu piemēro pēc analoģijas. 
Norīkošana nepārsniedz līguma termiņu.

svītrots

Pamatojums

Valstu diplomātisko dienestu darbiniekiem, kuri jau ir norīkoti uz EĀDD, nevajadzētu piešķirt 
tiesības gūt labumu no tiem noteikumiem par norīkojumu, kas attiecas uz ierēdņiem. Šāds 
„otrreizējs” norīkojums ļautu viņiem rast darbu citās ES iestādēs, tādējādi jaunais dienests 
varētu zaudēt kompetenci, kā arī tā darbinieki varētu kļūt par ES personālu, apejot spēkā
esošās atlases procedūras.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 12. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
118. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Nodarbināšanas kārtības 118. pantu 
aizstāj ar šādu pantu:
„118. pants
Civildienesta noteikumu X pielikumu pēc 
analoģijas piemēro līgumdarbiniekiem, 
kuri pilda pienākumus trešā valstī. Tomēr 
šā pielikuma 21. pantu piemēro tikai tad, 

svītrots
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ja līgums ir ne mazāk kā uz vienu gadu.”

Pamatojums

EĀDD izveidei un darbībai šādi noteikumi nav nepieciešami, jo te būtu jānosaka Komisijas 
priekšlikuma darbības joma (skatīt Komisijas paskaidrojuma rakstu). Tas nozīmētu arī 
papildu izdevumus, kā arī samazinātu daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā 
pieejamās apropriācijas laikā, kad Lisabonas līguma īstenošanai ir nepieciešami papildu 
finanšu līdzekļi.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Divus gadus pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas Savienības Augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai ziņojumu par tās 
īstenošanu, īpašu vērību veltot tam, kā 
EĀDD darbinieku sastāvā tiek ievērots 
dzimumu un ģeogrāfiskās pārstāvības 
līdzsvars, kā arī par to noteikumu 
īstenošanu un finansiālajām sekām, kas 
ietekmē budžetu, jo īpaši par 
10. pielikuma piemērošanu darbiniekiem, 
kuri ir paņēmuši bērna kopšanas 
atvaļinājumu. Šajā ziņojumā ir jāizvērtē 
arī tas, cik lietderīgi būtu izveidot EĀDD 
pašam savu personāla komiteju un 
disciplinārkolēģiju.

Pamatojums

Pārskatīšanas klauzula uzlabotu EĀDD personāla politikas pārskatāmību un dotu iespēju 
kritiski novērtēt dzimumu un ģeogrāfiskās pārstāvības līdzsvaru šajā dienestā, kā arī iespēju, 
ka EĀDD vajadzētu pašam savu personāla komiteju un disciplinārkolēģiju.
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