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Grozījums Nr. 31
Eva Lichtenberger

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. 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. Šajā regulā 
terminam „darbinieki no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem” būtu 
jāattiecas arī uz darbiniekiem no citām 
valsts pārvaldes iestādēm, kurus valstu 
diplomātiskie dienesti paredzējuši norīkot 
vai ir norīkojuši darbā EĀDD.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eva Lichtenberger

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 
attaisnotos izņēmuma gadījumos būtu 
jāparedz arī iespēja dienesta interesēs, tas 
ir, bez iepriekšējas vakantā amata 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Zbigniew Ziobro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
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, nodrošinot 
atbilstīgu ģeogrāfisko pārstāvību. 
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, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt attiecīgu ģeogrāfisko 
pārstāvību.

Or. pl
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Grozījums Nr. 34
Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
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 jānodarbina kā 
pagaidu darbinieki, un tādējādi tiem 
jāatrodas vienlīdzīgā situācijā ar ierēdņiem. 
Īstenošanas noteikumiem, kas jāpieņem 
EĀDD, būtu jāgarantē vienlīdzīgas 
karjeras izaugsmes iespējas gan pagaidu 
darbiniekiem, gan ierēdņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Iecelšanai amatā EĀDD būtu 
jānotiek, balstoties uz nopelniem, 
vienlaikus nodrošinot pienācīgu 
ģeogrāfisku un dzimumu pārstāvību. 
Starp EĀDD darbiniekiem vajadzētu būt 
pienācīgi pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tekstu „vienas no Kopienu 
dalībvalstīm pilsonis” aizstāj ar tekstu 
„Eiropas Savienības pilsonis”.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
38. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a 38. panta f) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„f) citur norīkots ierēdnis, saglabā savu 
amatu [...]; norīkojuma laikā viņam tiek 
piešķirta augstāka izdienas pakāpe un 
[...] viņš tiek paaugstināts amatā saskaņā 
ar lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi 
Pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 15. panta 1. punkta otrajai daļai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts nerada pietiekamu juridisko noteiktību attiecībā uz nākamo izdienas 
pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā, kas notiek norīkojuma laikā. Ierēdnim, kurš 
norīkots darbā, vajadzīga juridiskā noteiktība attiecībā uz viņa dienesta stāvokli pēc 
atgriešanās uz sākotnējo dienesta vietu, tādēļ jāgarantē juridiskā noteiktība atiecībā uz 
nākamo izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā norīkojuma laikā atbilstoši 
spēkā esošajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 38
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7.b punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
39. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7b. 39. panta f) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„f) beidzoties norīkojumam, ierēdnis 
jāatjauno pirmajā amatā, kas atbilst 
viņa faktiskajai pakāpei un kurš ir 
vakants viņa funkciju grupā, ar 
nosacījumu, ka viņam piemīt šim 
darbam nepieciešamās spējas. Ja viņš 
atsakās no piedāvātā amata, viņam 
saglabājas tiesības atjaunošanai amatā, 
kas nākamais atbrīvojas viņa pakāpē un 
attiecīgajā funkciju grupā, ievērojot 
tādus pašus noteikumus; ja viņš no 
piedāvātā amata atsakās otru reizi, viņu 
var atbrīvot no mata pienākumu 
pildīšanas pēc Apvienotās komitejas 
uzklausīšanas. Kamēr ierēdnis faktiski 
nav atsācis amata pienākumu pildīšanu, 
viņš saglabā norīkota ierēdņa statusu, 
nesaņemot atalgojumu.”

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts nerada pietiekamu juridisko noteiktību attiecībā uz nākamo izdienas 
pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā, kas notiek norīkojuma laikā. Ierēdnim, kurš 
norīkots darbā, vajadzīga juridiskā noteiktība attiecībā uz viņa dienesta stāvokli pēc 
atgriešanās uz sākotnējo dienesta vietu, tādēļ jāgarantē juridiskā noteiktība atiecībā uz 
nākamo izdienas pakāpju piešķiršanu un paaugstināšanu amatā norīkojuma laikā atbilstoši 
spēkā esošajiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 39
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VII pielikums – 13.-a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a VII pielikumā iekļauj šādu pantu:
13.a pants

1. Atkāpjoties no 11. līdz 13. panta 
noteikumiem, Eiropas Parlamenta 
darbinieki, kas nosūtīti komandējumā uz 
vienu no trīs šīs iestādes darba vietām, var 
izvēlēties neiesniegt apstiprinošus 
dokumentus. Šādā gadījumā viņiem tiek 
izmaksāta summa 60 % apmērā no 
maksimālās attiecīgajai valstij noteiktās 
augstākās vienotās likmes par 
nakšņošanu komandējuma vietā. 
Komandējuma izdevumiem var piešķirt 
avansu.
Šo vienotas likmes maksājumu nekādā 
gadījumā nevar attiecināt uz nakšnošanu 
pirms darba uzsākšanas un pēc tā 
pabeigšanas komandējumā.
Attiecībā uz vienu un to pašu 
komandējuma periodu, veicot uzturēšanas 
izdevumu atmaksāšanu komandējumā 
nosūtītajiem darbiniekiem, nekāda 
gadījumā nevar apvienot vienotas likmes 
maksājumus ar atmaksāšanu, 
pamatojoties uz apstiprinošiem 
dokumentiem. Ja no komandējuma 
izdevumu atskaites skaidri neizriet, kura 
metode ir izmantota, komandējuma 
izdevumi tiek atmaksāti, pamatojoties uz 
apstiprinošiem dokumentiem.
2. Eiropas Parlamenta darbinieki, kuri 
Parlamenta sesiju laikā dodas 
komandējumos uz Strasbūru, var, 
pamatojoties uz komandējuma izdevumu 
atskaiti, pieprasīt samaksu par ceļa 
kilometru braucienam starp Strasbūras 
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pilsētu un viņu izmitināšanas vietu.
Šo maksājumu par ceļa kilometru piešķir, 
ja:
– komandējumā nosūtītie darbinieki 
iesniedz apmaksātu viesnīcas rēķinu;
– attālums starp Strasbūras pilsētu un 
viņu izmitināšanas vietu ir pietiekami 
liels.
Kopējā atmaksājamā summa attiecībā uz 
viesnīcas rēķinu un maksājumu par ceļa 
kilometru nevar pārsniegt maksimālo 
Strasbūras pilsētai paredzēto 
atmaksājamo summu.

Or. en

Pamatojums

Civildienesta noteikumi jāpapildina ar īpašiem noteikumiem, lai ņemtu vērā Eiropas 
Parlamenta īpašās vajadzības, kura darbiniekiem jādodas regulāros komandējumos no 
iestādes vienas darba vietas uz citu.

Grozījums Nr. 40
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
 VII pielikums – 13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b VII pielikuma 13.a pantu aizstāj ar 
šādu:

„13.a pants
Sīki izstrādātus noteikumus šā 
pielikuma 11., 12. 13 un 13.a panta 
piemērošanai nosaka dažādas iestādes 
atbilstoši vispārīgajiem istenošanas 
noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Civildienesta noteikumi jāpapildina ar īpašiem noteikumiem, lai ņemtu vērā Eiropas 
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Parlamenta īpašās vajadzības, kura darbiniekiem jādodas regulāros komandējumos no 
iestādes vienas darba vietas uz citu.

Grozījums Nr. 41
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.c punkts (jauns)
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
 VIII pielikums – 9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c VIII pielikuma 9. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:
„2. Iecēlējinstitūcija dienesta interesēs, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem 
un pārredzamām procedūrām, kas 
ieviestas atbilstoši vispārīgiem 
īstenošanas noteikumiem, var izlemt 
attiecīgajiem ierēdņiem nepiemērot 
iepriekš minēto samazinājumu. To 
ierēdņu [...] kopskaits, kas katru gadu 
[...]pensionējas bez jebkāda pensijas 
samazinājuma, nedrīkst pārsniegt 10% 
no visu iestāžu ierēdņiem, kuri 
pensionējās iepriekšējā gadā. Gada 
procentu rādītājs var svārstīties no 8% 
līdz 12%, ar nosacījumu, ka divu gadu 
laikā kopā netiek pārsniegti 20% un tiek 
ievērots budžeta neitralitātes princips. 
Komisija līdz piecu gadu laikposma 
beigām iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei novērtējuma ziņojumu par 
šā pasākuma īstenošanu. Attiecīgā 
gadījumā Komisija iesniedz 
priekšlikumu, lai pēc pieciem gadiem 
fiksētu maksimālo gada procentu 
rādītāju noteiktās robežās no 5% līdz 
10% no visu iestāžu visiem ierēdņiem, 
kuri pensionējās pagājušajā gadā, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 336. pantu. Šis 
noteikums neskar Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 39. pantu.”
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš nepieciešamu precizējumu attiecībā uz noteikumiem par pirmstermiņa 
pensionēšanos.

Grozījums Nr. 42
Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa 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 ievērojot 
dzimumu un ģeogrāfiskās pārstāvības 
līdzsvaru, un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Eva Lichtenberger

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

Saskaņā ar 7. panta 1. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, neatkarīgi no 4. un 
29. panta un uz vienu gadu pēc Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
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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.

Nr. XXXX/2010 spēkā stāšanās, ar ko 
groza Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumus un Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību
attiecīgo iestāžu iecēlējinstitūcijas atbilstīgi 
pienācīgi pamatotam lēmumam un 
pienācīgi attaisnotos 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa 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 
2013. gada 1. jūlija iecēlējinstitūcija 
izskata arī citu iestāžu ierēdņu 
pieteikumus, nepiešķirot prioritāti nevienai 
no šīm kategorijām. Šajos Civildienesta 
noteikumos termins „darbinieki no 
dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem” 
attiecas arī uz darbiniekiem no citām 
valsts pārvaldes iestādēm, kurus valstu 
diplomātiskie dienesti paredzējuši norīkot 
vai ir norīkojuši darbā EĀDD.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 
vakantu amatu Padomē vai Komisijā, 
pieteikumus no iekšējiem kandidātiem un 
EĀDD ierēdņiem, kuri bija attiecīgās 
iestādes ierēdņi, kamēr viņi kļuva par 
EĀDD ierēdņiem, izskata, nepiešķirot 
prioritāti nevienai no šīm kategorijām.

2. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 
vakantu amatu Padomē vai Komisijā, 
pieteikumus no iekšējiem kandidātiem un 
EĀDD ierēdņiem, kuri bija attiecīgās 
iestādes ierēdņi, kamēr viņi kļuva par 
EĀDD ierēdņiem, izskata, 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 lai tiktu garantēta 
pēc iespējas plašāka visu dalībvalstu 
valstspiederīgo ģeogrāfiskā pārstāvība, 
vienlaikus nodrošinot 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.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Zbigniew Ziobro

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

(2.a) Lai EĀDD nodrošinātu attiecīgu 
ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru, būtībā 
vienādas kvalifikācijas gadījumā var dot 
priekšroku kandidātam, kurš ir no 
dalībvalsts, kas dienestā ir vismazāk 
pārstāvēta, vai kas pieder pie dzimuma, 
kurš ir mazāk pārstāvēts.

Or. pl

Grozījums Nr. 47
Eva Lichtenberger

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
Pirms pienākumu izpildes uzsākšanas un 
attiecīgā gadījumā turpmāk visiem 
AD līmeņa EĀDD darbiniekiem piedāvā 
kopīgu apmācību. Šādam 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 
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pakļautībā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tekstu „vienas no Kopienu 
dalībvalstīm pilsonis” aizstāj ar tekstu 
„Eiropas Savienības pilsonis”.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 9.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a. Iekļauj šādu pantu:
„40.a pants

Iecēlējinstitūcija var pieņemt lēmumu 
dienesta interesēs pensionēt vadošo 
pagaidu darbinieku pēc analoģijas ar 
Civildienesta 29. panta 2. punktu. Ar 
attiecīgām izmaiņām piemēro 
Civildienesta noteikumu IV pielikumu.”

Or. en

Pamatojums

Cita starpā EĀDD izveidošanas rezultātā varētu rasties vajadzība, lai iecēlējinstitūcija 
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atbilstīgi spēkā esošajiem budžeta noteikumiem pieņemtu lēmumu dienesta interesēs pensionēt 
vadošu pagaidu darbinieku politisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 50
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 8.b punkts (jauns)
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
40.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Iekļauj šādu pantu:
„40.b pants

Iecēlējinstitūcija var norīkot rezervē 
pagaidu darbinieku, kuru 
iecēlējinstitūcijai atvēlēto amata vietu 
skaita samazināšanas dēļ nav iespējams 
nodarbināt.
Atrodoties šajā rezerves statusā, pagaidu 
darbinieks pārtrauc pildīt savus 
pienākumus, un viņam nepienākas 
atalgojums, kā arī nav tiesības uz 
paaugstināšanu amatā. Pagaidu 
darbinieks, kurš norīkots rezervē, saņem 
pabalstu, kuru aprēķina saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu IV pielikumu pēc 
analoģijas.

Or. en

Pamatojums

Cita starpā EĀDD izveidošanas rezultātā varētu rasties vajadzība, lai iecēlējinstitūcija 
atbilstīgi spēkā esošajiem budžeta noteikumiem pieņemtu lēmumu pagaidu darbinieku norīkot 
rezervē politisku iemeslu dēļ vai arī dienesta interesēs amata vietu skaita samazināšanas 
gadījumā.
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Grozījums Nr. 51
Eva Lichtenberger

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 nedrīkstētu 
pārsniegt astoņus gadus. Tomēr 
izņēmuma apstākļos un dienesta interesēs, 
beidzoties astotajam darba gadam, līgumu 
var pagarināt ilgākais vēl par diviem 
gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Minētajā Nodarbināšanas kārtībā 
termins „darbinieki no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem” attiecas arī 
uz darbiniekiem no citām valsts pārvaldes 
iestādēm, kurus valstu diplomātiskie 
dienesti paredzējuši norīkot vai ir 
norīkojuši darbā EĀDD.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 8.a punkts (jauns)
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
39. pants – 1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a 39. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
„1. Atstājot darbu dienestā, darbinieks 
ir tiesīgs saņemt izdienas pensiju vai 
aktuārā ekvivalenta pārnešanu, vai 
atlaišanas pabalstu 2. panta nozīmē 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
3. nodaļas V sadaļu un Civildienesta 
noteikumu VIII pielikumu. Ja 
darbiniekam ir tiesības uz izdienas 
pensiju, tā tiesības uz pensiju samazinās 
proporcionāli saskaņā ar 42. pantu 
izmaksātajām summām.
Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 
9. panta 2. punktu piemēro šādos 
apstākļos —
iecēlējinstitūcija dienesta interesēs, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem 
un pārredzamām procedūrām, kas 
ieviestas atbilstoši vispārīgiem 
īstenošanas noteikumiem, var izlemt 
pagaidu darbiniekiem nepiemērot 
pensijas samazinājumu, attiecinot šo 
noteikumu ne vairāk kā uz astoņiem 
pagaidu darbiniekiem gadā papildus to 
ierēdņu skaitam, kuri tiek pensionēti bez 
jebkāda pensijas samazinājuma saskaņā 
ar Civildienesta noteikumu 
VIII pielikuma 9. panta 2. punktu.
Ikgadējais skaits var mainīties, 
piemērojot vidējo skaitu — desmit 
darbinieku vienu reizi divos gados — un 
budžeta neitralitātes principu. Komisija 
līdz piecu gadu laikposma beigām 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu par šā 
pasākuma īstenošanu. Attiecīgā 
gadījumā Komisija iesniedz 
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priekšlikumu pēc pieciem gadiem mainīt 
maksimālo ikgadējo skaitu, pamatojoties 
uz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 336. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš nepieciešamu precizējumu attiecībā uz noteikumiem par pirmstermiņa 
pensionēšanos.

Grozījums Nr. 54
Zbigniew Ziobro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Lai EĀDD nodrošinātu attiecīgu 
ģeogrāfisku un dzimumu līdzsvaru, 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks būtībā 
vienādas kvalifikācijas gadījumā var dot 
priekšroku kandidātam, kurš ir no 
dalībvalsts, kas dienestā ir vismazāk 
pārstāveta, vai kas pieder pie dzimuma, 
kurš EĀDD ir mazāk pārstāvēts.

Or. pl

Grozījums Nr. 55
Zbigniew Ziobro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai garantētu valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku atbilstīgu pārstāvību 
EĀDD ietvaros, Savienības Augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 

3. Lai garantētu valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku atbilstīgu pārstāvību 
EĀDD ietvaros, Savienības Augstais 
pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
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jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks var nolemt, ka, atkāpjoties no 
Civildienesta noteikumu 98. panta 
1. punkta, līdz 2013. gada 30. jūnijam uz 
atsevišķiem AD funkciju grupas amatiem 
EĀDD ietvaros būtībā vienādu 
kvalifikāciju gadījumā prioritāti var 
piešķirt kandidātiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem.

jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks var nolemt, ka, atkāpjoties no 
Civildienesta noteikumu 98. panta 
1. punkta, līdz 2013. gada 30. jūnijam uz 
atsevišķiem AD funkciju grupas amatiem 
EĀDD ietvaros būtībā vienādu 
kvalifikāciju gadījumā prioritāti var 
piešķirt kandidātiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt attiecīgu 
ģeogrāfisko pārstāvību.

Or. pl

Grozījums Nr. 56
Eva Lichtenberger

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 un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks ne velāk kā līdz 2013. gada 
vidum iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai ziņojumu par tās 
īstenošanu, īpašu vērību veltot tam, kā 
attiecībā uz EĀDD darbiniekiem tiek 
ievērots dzimumu un ģeogrāfiskās 
pārstāvības līdzsvars.

Or. en


