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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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, kas 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.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Būtu jānodrošina visu EĀDD 
darbinieku lojalitāte un patstāvība 
neatkarīgi no tā, vai viņi ir ES ierēdņi vai 
pagaidu darbinieki. Pret viņiem vajadzētu 
būt vienādai attieksmei un viņiem 
vajadzētu būt vienādām tiesībām un 
pienākumiem.
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Savienības augstais pārstāvis ārlietās 
un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pieņem 
noteikumus, kas ir līdzvērtīgi 
noteikumiem Komisijas 2008. gada 
12. novembra Lēmumā C(2008)6866, ar 
ko paredz noteikumus, ko piemēro uz 
Komisiju norīkotajiem valsts ekspertiem 
un valsts ekspertiem profesionālās 
mācībās Komisijas dienestos, un Padomes 
Lēmumā 2007/829/EK1, saskaņā ar kuru 
norīkotie valsts eksperti (NVE) tiek 
norīkoti darbā EĀDD speciālu zināšanu 
sniegšanai. Šajos noteikumos jo īpaši 
jāparedz, ka NVE veic savus pienākumus 
un darbojas tikai Savienības interesēs, un, 
pildot tiem uzticētos pienākumus, 
nepakļaujas nekādiem sava darba devēja 
vai valsts valdības norādījumus.
__________
1Padomes Lēmums 2009/829/EK par 
noteikumiem, kas jāpiemēro attiecībā uz valstu 
ekspertiem un militāro personālu, kuri norīkoti uz 
Padomes Ģenerālsekretariātu un ar kuru atceļ 
Lēmumu 2003/479/EK (OV L 327, 13.12.2007., 
10. lpp.).

Grozījums Nr. 4

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 

(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 
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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.

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.

Pamatojums

Lai nepieļautu kandidātu patvaļīgu izvirzīšanu, šķiet, ka šāda veida pārcelšanai būtu jāsniedz 
pienācīgs pamatojums.

Grozījums Nr. 5

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 atkārtošanos, Komisijā izveidotajai disciplinārkolēģijai būtu 
jākalpo arī kā EĀDD disciplinārkolēģijai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa - 95.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95.a pants
EĀDD darbinieku atlasi veic, piemērojot 
pārredzamu procedūru un ņemot vērā 
EĀDD uzdevumu veikšanai nepieciešanās 
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prasmes un pieredzi, lai nodrošinātu 
darbinieku sniegto pakalpojumu 
maksimālu kvalitāti, efektivitāti un 
integritāti, kā arī lai nodrošinātu, ka 
EĀDD līdzvērtīgi ir pārstāvēti gan 
reģioni, gan dalībvalstis, gan dzimumi.
Starp EĀDD darbiniekiem jābūt pamatoti 
pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.a pants
Neatkarīgi no Finanšu regulas 
noteikumiem, neviens EĀDD ierēdnis vai 
pagaidu darbinieks nekādā gadījumā 
nedrīkst saņemt jebkādu maksājumu, 
papildu finansiālu vai cita veida palīdzību 
no avota, kas ir ārpus EĀDD.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98.b pants
Visiem EĀDD darbiniekiem jāievēro 
profesionālās rīcības kodekss, ko izstrādās 
Savienības augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
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Grozījums Nr. 9

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

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 atkārtošanos, Komisijā izveidotajai disciplinārkolēģijai būtu 
jākalpo arī kā EĀDD disciplinārkolēģijai.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa - 99.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

99.a pants
EĀDD ierēdņi un darbinieki strādā 
visciešākajā sadarbībā ar Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai, kam vienīgajam 
ir uzticēts pienākums apkarot krāpšanu 
EĀDD.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants - 10. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
50.b pants - 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbilstīgi Finanšu regulas 66. pantam 
viņus var saukt pie atbildības par 
darbībām, kuras viņi veica, strādājot kā 
EĀDD pagaidu darbinieki, pat pēc tam, 
kad viņi ir atgriezušies darbā savas valsts 
diplomātiskajā dienestā.
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