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Grozījums Nr. 1
Bernhard Rapkay

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 (Augstajam pārstāvim) 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. Šim dienestam 
jāiekļaujas atvērtas, efektīvas un 
neatkarīgas Eiropas pārvaldes sastāvā, kā 
tas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 298. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības Augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam
būtu jārīkojas kā EĀDD darbinieku 
iecēlējinstitūcijai un līgumslēdzējai 
institūcijai, ar iespēju uzticēt šīs pilnvaras 
EĀDD. Tā kā EĀDD atsevišķiem 
darbiniekiem, tostarp delegāciju 

(3) Augstajam pārstāvim būtu jārīkojas kā 
EĀDD darbinieku iecēlējinstitūcijai un 
līgumslēdzējai institūcijai, ar iespēju 
uzticēt šīs pilnvaras EĀDD. Tā kā 
delegāciju vadītājiem, savu parasto 
pienākumu ietvaros būs jāveic uzdevumi 
Komisijas labā, būtu jāparedz noteikums 
Komisijas dalībai atsevišķos lēmumos par 
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vadītājiem, savu parasto pienākumu 
ietvaros būs jāveic uzdevumi Komisijas 
labā, būtu jāparedz noteikums Komisijas 
dalībai lēmumos par šiem darbiniekiem.

šiem darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienības ierēdņiem un pagaidu 
darbiniekiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem vajadzētu būt 
vienādām tiesībām un pienākumiem un 
pret viņiem būtu jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme, jo īpaši attiecībā uz tiesībām ar 
vienlīdzīgiem nosacījumiem ieņemt visus 
amatus. Uzticot pienākumus visās Eiropas 
Ārējās darbības dienesta īstenoto darbību 
un politikas jomās, nevajadzētu būt 
nekādām atšķirībām starp pagaidu 
darbiniekiem no valstu diplomātiskajiem 
dienestiem un Savienības ierēdņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bernhard Rapkay

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 

(4) Ir lietderīgi precizēt, ka EĀDD 
darbiniekiem, kas savu pienākumu ietvaros 
veic uzdevumus Komisijas labā, būtu 



AM\834422LV.doc 5/28 PE449.013v02-00

LV

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.

saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 221. panta 2. punktu 
jāievēro Komisijas sniegtie norādījumi. 
Tāpat Komisijas ierēdņiem, kuri strādā 
Savienības delegācijās, būtu jāievēro 
delegācijas vadītāja norādījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Lai novērstu šaubas, būtu jāapstiprina, 
ka ierēdņi un pagaidu darbinieki, kam ir 
amata vieta organizatoriskā vienībā, kura 
no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas tiek pārcelta uz EĀDD saskaņā 
ar Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmumu 
2010/427/EU, ar ko nosaka Eiropas Ārējās 
darbības dienesta organizatorisko 
struktūru un darbību1, tiek uzskatīti par 
pārceltiem ar amata vietu. Tam būtu 
jāattiecas pēc analoģijas uz 
līgumdarbiniekiem un vietējiem 
darbiniekiem, kas norīkoti darbā šādā 
organizatoriskā vienībā. Personāls, uz 
kuru attiecas pārcelšana, tiks iepriekš 
informēts.
1 OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Padomes vai Komisijas ierēdņiem, kuri 
ir sākuši strādāt EĀDD, būtu jāparedz 
iespēja pieteikties uz vakantiem amatiem 
savā izcelsmes iestādē uz vienlīdzības 
pamata ar minēto iestāžu iekšējiem 
kandidātiem.

(6) Ierēdņiem no citām iestādēm, kuri ir 
sākuši strādāt EĀDD, būtu jāparedz iespēja 
pieteikties uz vakantiem amatiem savā 
izcelsmes iestādē uz vienlīdzības pamata ar 
attiecīgās iestādes iekšējiem kandidātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bernhard Rapkay

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) Līdz 2013. gada 30. jūnijam, lai 
elastīgi ņemtu vērā īpašas situācijas 
(piemēram, nepieciešamība aizpildīt amata 
vietu vai tehnisku atbalsta uzdevumu 
turpmāka pārcelšana no Padomes 
Ģenerālsekretariāta vai no Komisijas uz 
EĀDD), pienācīgi pamatotos izņēmuma 
gadījumos būtu jāparedz arī iespēja 
dienesta interesēs, tas ir, bez iepriekšējas 
vakantā amata publikācijas, pārcelt 
ierēdņus kopā ar viņu amata vietu no 
Padomes vai Komisijas uz EĀDD.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Līdz 2014. gada 30. jūnijam attiecībā 
uz ierēdņiem, kas no Padomes 
Ģenerālsekretariāta vai no Komisijas tika 
pārcelti un EĀDD tā darbības uzsākšanas 
fāzē, būtu jānodrošina iespēja dienesta 
interesēs pārcelt viņus bez viņu amata 
vietām no EĀDD uz Padomi vai Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Bernhard Rapkay

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) Lai īstenotu Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 27. panta 3. punktu, 
kurā norādīti EĀDD personāla trīs avoti, 
būtu jāparedz, ka līdz 2013. gada 
30. jūnijam EĀDD pieņems darbā 
ierēdņus vienīgi no Padomes 
Ģenerālsekretariāta un Komisijas, kā arī 
darbiniekus, kuri ir no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem. Šā perioda 
laikā jānodrošina, lai darbinieki no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kandidāti no 
Padomes Ģenerālsekretariāta un 
Komisijas, kā arī iekšējie kandidāti varētu 
pieteikties uz amatiem EĀDD uz 
vienlīdzības pamata. Tomēr šā paša 
perioda laikā izņēmuma gadījumos un pēc 
tam, kad izsmeltas visas iespējas pieņemt 
darbiniekus, izmantojot personāla trīs 
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ekskluzīvos avotus, būtu jāgarantē iespēja 
pieņemt tādus darbiniekus no citiem 
avotiem, kas veiktu tehniskā 
nodrošinājuma funkcijas AD grupas 
līmenī un kas vajadzīgi EĀDD sekmīgai 
darbībai, piemēram, speciālistus krīžu 
pārvarēšanas, drošības un informācijas 
tehnoloģiju jomā. . No 2013. gada 1. jūlija 
piekļuve amata vietām EĀDD būtu
jānodrošina arī citu iestāžu ierēdņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Turklāt, lai palīdzētu panākt mērķi 
par to, ka vismaz viena trešdaļa no EĀDD 
AD līmeņa funkciju grupas personāla 
jāveido darbiniekiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, ir 
nepieciešams paredzēt pagaidu 
atkāpšanos no Civildienesta noteikumu 
98. panta 1. punkta līdz 2013. gada 
30. jūnijam, kas Augstajam pārstāvim 
ļautu vienādu kvalifikāciju gadījumā 
atsevišķos amatos AD funkciju grupā 
EĀDD dod priekšroku konkrētiem 
kandidātiem no šādiem valsts 
diplomātiskajiem dienestiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru 
starp dažādām EĀDD darbinieku grupām 
un atbilstīgi Padomes lēmumam, ar ko 
nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību, 
laikā, kad EĀDD spēs pilnībā veikt savus 
pienākumus, valstu diplomātisko dienestu 
to darbinieku skaitam, kuri iecelti 
pagaidu darbinieku statusā, vajadzētu būt 
ne mazākam par vienu trešdaļu no visu 
AD līmenī esošo EĀDD darbinieku skaita, 
bet Savienības ierēdņiem vajadzētu 
pārstāvēt vismaz 60 % no visu AD līmenī 
esošo EĀDD darbinieku skaita. Tas 
attiecas arī uz darbiniekiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kas kļūst par 
Savienības pastāvīgajiem ierēdņiem 
saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
tiesību normām.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bernhard Rapkay

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 

(9) Atlasītie kandidāti, kurus ir norīkojuši
dalībvalstu diplomātiskie dienesti, būtu 
jānodarbina kā pagaidu darbinieki, un 
tādējādi tiem jāatrodas vienlīdzīgā situācijā 
ar ierēdņiem. Viņi būtu jāpieņem darbā, 
balstoties uz objektīvu un pārredzamu 
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EĀDD, būtu jāgarantē pagaidu 
darbiniekiem karjeras izaugsmes iespējas, 
kas ir vienlīdzīgas ierēdņu karjeras 
izaugsmes iespējām.

procedūru un īstenošanas noteikumiem, 
kas jāpieņem EĀDD, būtu jāgarantē 
pagaidu darbiniekiem karjeras perspektīvas 
, kas ir vienlīdzīgas ierēdņu karjeras 
perspektīvām.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
27. pantu un Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 12. panta 
1. punkta pirmo daļu, pieņemšana darbā 
vai nodarbināšana būtu jāveic ar mērķi 
nodrošināt, lai ierēdņi un darbinieki 
iestādē veiktu savus pienākumus ar 
maksimālu kvalitāti, efektivitāti un 
godīgumu, un garantētu pēc iespējas 
plašāku ģeogrāfisko pārstāvību no visu 
Savienības dalībvalstu 
valstspiederīgajiem. To attiecinās uz 
EĀDD kopumā un uz visu atšķirīgo 
kategoriju darbiniekiem, tostarp arī uz 
Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 2. panta 
e) punktā minētajiem pagaidu 
darbiniekiem. Turklāt starp EĀDD 
darbiniekiem vajadzētu būt pienācīgi 
pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Augstais pārstāvis veiks atbilstošus 
pasākumus, lai veicinātu līdztiesīgas 
iespējas mazāk pārstāvētajam dzimumam 
atsevišķās funkciju grupās, īpaši AD 
funkciju grupā, kā tas paredzēts 
Civildienesta noteikumu 1.d panta 2. un 
3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Bernhard Rapkay

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 un arī garantija par atjaunošanu 
amatā pēc nodarbinātības laika beigām 
atbilstoši attiecīgiem noteikumiem. 
Attiecībā uz šīs konkrētās kategorijas 
pagaidu darbiniekiem noteikumi par 
pārcelšanu un maksimālo pensionēšanās 
vecumu būtu jāpieskaņo noteikumiem, kas 
piemērojami ierēdņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šie īpašie noteikumi pēc attiecīgo 
personu pieprasījuma būtu jāpiemēro arī 
tiem pagaidu darbiniekiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kuri pieņemti 
darbā Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas attiecīgajās struktūrvienībās 
pirms EĀDD izveides, bet pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā.

(11) Šie īpašie noteikumi, saskaņojot ar 
Augsto pārstāvi un attiecīgo valsts 
diplomātisko dienestu, būtu jāpiemēro arī 
tiem pagaidu darbiniekiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem, kuri pieņemti 
darbā Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas attiecīgajās struktūrvienībās vai 
kuru līgums grozīts pirms EĀDD izveides, 
bet pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Bernhard Rapkay

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, kurus 
norīko konkrētu uzdevumu veikšanai, 
pamatojoties uz detalizētu darba aprakstu, 
jo īpaši attiecībā uz krīžu pārvarēšanu vai 
militārām funkcijām, un kuriem vajadzētu 
būt Augstā pārstāvja pakļautībā. Šo 
norīkoto ekspertu skaitu nevajadzētu 
iekļaut tajā trešdaļā darbinieku AD 
funkciju grupas līmenī, kam vajadzētu būt 
no dalībvalstīm, kad EĀDD būs pilnībā 
nokomplektēts.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Bernhard Rapkay

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, kamēr 
Augstais pārstāvis nenolemj izveidot 
EĀDD disciplinārkolēģiju. Šāds lēmums 
būtu jāpieņem vēlākais līdz 2011. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. pasvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu Komisijas un EĀDD 
darbinieku saskanīgu pārstāvību 
delegācijās, būtu jānosaka, ka Komisijas 
Personāla komiteja pārstāv arī EĀDD 
darbiniekus, kas būtu tiesīgi balsot un 
kandidēt tās vēlēšanās.

(13) Kamēr EĀDD saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu tiek izveidota personāla 
komiteja, kam būtu jānotiek vēlākais līdz 
2011. gada 31. decembrim, būtu jānosaka, 
ka Komisijas Personāla komiteja pārstāv 
arī EĀDD darbiniekus, kas būtu tiesīgi 
balsot un kandidēt tās vēlēšanās.

Or. en



PE449.013v02-00 14/28 AM\834422LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc 
iespējas drīzāk, jo ierosinātie grozījumi 
Civildienesta noteikumos un 
nodarbināšanas kārtībā ir priekšnosacījums 
EĀDD pienācīgai darbībai,

(19) Šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc 
iespējas drīzāk, jo grozījumi Civildienesta 
noteikumos un nodarbināšanas kārtībā ir 
priekšnosacījums EĀDD pienācīgai 
darbībai,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
1.b pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„(a) Eiropas Ārējās darbības dienests 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka vadībā
(turpmāk EĀDD),”;

„(a) Eiropas Ārējās darbības dienests 
(turpmāk EĀDD),”

Or. en

Grozījums Nr. 22
Bernhard Rapkay

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



AM\834422LV.doc 15/28 PE449.013v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras, kas ar šiem Civildienesta 
noteikumiem piešķirtas iecēlējinstitūcijai, 
attiecībā uz EĀDD darbiniekiem īsteno 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. Viņš var noteikt, 
kurš EĀDD ietvaros īsteno šīs pilnvaras. 
Piemēro 2. panta 2. punktu.

1. Pilnvaras, kas ar šiem Civildienesta 
noteikumiem piešķirtas iecēlējinstitūcijai, 
attiecībā uz EĀDD darbiniekiem īsteno 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (turpmāk —
Augstais pārstāvis). Viņš vai viņa var 
noteikt, kurš EĀDD ietvaros īsteno šīs 
pilnvaras. Piemēro 2. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Bernhard Rapkay

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. 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 līgumiem1. 
Tas pēc analoģijas attiecas uz pārcelšanu 
dienesta interesēs, ko attiecībā uz 
delegācijas vadītāja amatu veic ārkārtējos 
apstākļos uz noteiktu pagaidu periodu.
____________________

1 Komisijas paziņojums: „Komisija Augstajam 
pārstāvim iesniedz pamatojumu negatīva atzinuma 
gadījumā, ko tā varētu izteikt attiecībā uz kādu 
personu, kas iekļauta kandidātu sarakstā".

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 95. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz EĀDD ierēdņiem, kam
savu pienākumu ietvaros jāveic uzdevumi 
Komisijas labā, iecēlējinstitūcija sāk 
administratīvu izmeklēšanu un 
disciplinārlietas, kā minēts 22. un 86. pantā 
un IX pielikumā, ja to pieprasa Komisija.

3. Attiecībā uz delegāciju vadītājiem 
gadījumos, kad viņiem savu pienākumu 
ietvaros jāveic uzdevumi Komisijas labā, 
iecēlējinstitūcija sāk administratīvu 
izmeklēšanu un disciplinārlietas, kā minēts 
22. un 86. pantā un IX pielikumā, ja to 
pieprasa Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Bernhard Rapkay

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

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 
saskaņā ar minētās personas lomu, kas 
paredzēta 5. pantā Padomes 2010. gada 
26. jūlija Lēmumam 2010/427/EU, ar ko 
nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību1.

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 saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
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darbību 221. panta 2. punktu.
Par šā panta īstenošanas kārtību vienojas 
Komisija un EĀDD.

Par šā panta īstenošanas kārtību vienojas 
Komisija un EĀDD.
1 OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Bernhard Rapkay

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, 
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.

Līdz 2014. gada 30. jūnijam attiecībā uz 
ierēdņiem, kuri pārcelti uz EĀDD 
saskaņā ar Padomes lēmumu, kas 
pieņemts saskaņā ar Eiropas Savienības 
līguma 27. panta 3. punktu un neatkarīgi 
no šo Civildienesta noteikumu 4. un 
29. panta, un saskaņā ar 7. panta 1. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem attiecīgo 
iestāžu iecēlējinstitūcijas izņēmuma 
gadījumos, rīkojoties ar kopēju vienošanos 
un vienīgi dienesta interesēs, pēc attiecīgā 
ierēdņa uzklausīšanas var pārcelt šādu 
EĀDD ierēdni no EĀDD uz vakantu 
amatu tajā pašā amata pakāpē Padomes 
Ģenerālsekretariātā vai Komisijā, 
nepaziņojot darbiniekiem par vakanto 
amatu.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa 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 iecēlējinstitūcija, 
aizpildot EĀDD vakantu amatu, izskata 
pieteikumus no Padomes 
Ģenerālsekretariāta, 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. Līdz 
2013. gada 30. jūnijam, atkāpjoties no 
29. panta, pieņemot iestādē darbiniekus 
no ārpuses, EĀDD pieņem darbā ierēdņus 
tikai no Padomes Ģenerālsekretariāta un 
no Komisijas, kā arī no dalībvalstu 
diplomātisko dienestu personāla. Tomēr 
izņēmuma gadījumos un pēc tam, kad 
izsmeltas visas iespējas pieņemt 
darbiniekus saskaņā ar iepriekš 
minētajiem noteikumiem, iecēlējinstitūcija 
var nolemt pieņemt darbiniekus no 
avotiem, kas nav minēti pirmajā teikumā, 
veiktu tehniskā nodrošinājuma funkcijas 
AD grupas līmenī un vajadzīgi EĀDD 
sekmīgai darbībai, piemēram, speciālistus 
krīžu pārvarēšanas, drošības un 
informācijas tehnoloģiju jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Bernhard Rapkay

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 2013. gada 1. jūlija izskata arī citu 
iestāžu, nevis tikai to, kas minētas pirmajā 
daļā, ierēdņu pieteikumus, nedodot 
priekšroku nevienai no šīm kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Bernhard Rapkay

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, kādas citas iestādes, nevis 
EĀDD iecēlējinstitūcija, aizpildot vakantu 
amatu, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 99. pants – 1. punkts – 1. 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. Kamēr Augstais pārstāvis nenolemj 
izveidot EĀDD disciplinārkolēģiju, 
Komisijas disciplinārkolēģija kalpo arī par 
EĀDD disciplinārkolēģiju. Šo lēmumu 
pieņem ne vēlāk kā līdz 2011. gada
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi
VIIIa sadaļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta pirmā ievilkuma, 
Komisijas Personāla komiteja pārstāv arī 
EĀDD ierēdņus un pārējos darbiniekus.

2. Kamēr EĀDD saskaņā ar 9. panta 
1. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu nav izveidota personāla 
komiteja, kam jānotiek ne vēlāk kā līdz 
2011. gada 31. decembrim, atkāpjoties no 
minētajā ievilkumā paredzētajiem 
noteikumiem, Komisijas Personāla 
komiteja pārstāv arī EĀDD ierēdņus un 
pārējos darbiniekus.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Bernhard Rapkay

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 ilgākais par četriem gadiem.
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. Katra dalībvalsts tiem saviem 
ierēdņiem, kuri kļuvuši par EĀDD 
pagaidu darbiniekiem, saskaņā ar šīs 
valsts piemērojamiem tiesību aktu 
noteikumiem sniedz garantijas par tūlītēju 
atjaunošanu amatā pēc norīkojuma laika 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bernhard Rapkay

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 Dalībvalstis atbalsta Savienību 
jebkuru to saistību izpildē, kas paredzētas 
Civildienesta noteikumu 22. pantā, 
attiecībā uz EĀDD pagaidu darbiniekiem, 
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kas minēti to nodarbinātības nosacījumu 
2. panta e) punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Civildienesta noteikumu 40. pantu 
piemēro pēc analoģijas. Atvaļinājums 
personisku iemeslu dēļ nepārsniedz 
līguma termiņu. Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 17. pantu 
nepiemēro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 13. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
121. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sociālo nodrošināšanu iestāde 
atbild par darba devēja veicamo sociālās 
nodrošināšanas iemaksu daļu atbilstīgi 
pašreizējiem noteikumiem vietā, kur 
darbiniekam jāveic savi pienākumi, ja vien 
mītnes līgumā nav noteikts citādi. Iestāde 
var izveidot autonomu vai papildu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu valstīm, kurās 

Attiecībā uz sociālo nodrošināšanu iestāde 
atbild par darba devēja veicamo sociālās 
nodrošināšanas iemaksu daļu atbilstīgi 
pašreizējiem noteikumiem vietā, kur 
darbiniekam jāveic savi pienākumi, ja vien 
mītnes līgumā nav noteikts citādi. Iestāde 
izveido autonomu vai papildu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu valstīm, kurās 
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nepastāv vai ir nepietiekams vietējās 
sistēmas nodrošinātais segums.”

nepastāv vai ir nepietiekams vietējās 
sistēmas nodrošinātais segums.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierēdņus un pagaidu darbiniekus, kuri 
atrodas amatā organizatoriskā vienībā, ko 
pārceļ no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas uz Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) atbilstīgi Padomes 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 
3. punktu, uzskata par minētajā lēmumā 
noteiktajā datumā pārceltiem no 
attiecīgajām iestādēm uz EĀDD. Tas 
attiecas arī uz līgumdarbiniekiem un 
vietējiem darbiniekiem, kuri norīkoti darbā 
šādā organizatoriskā vienībā un kuru 
līguma noteikumi paliek nemainīgi.

1. Ierēdņus un pagaidu darbiniekus, kuri 
atrodas amatā organizatoriskā vienībā, ko 
pārceļ no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas uz Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD) atbilstīgi Padomes 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienību 27. panta 
3. punktu, uzskata par minētajā lēmumā 
noteiktajā datumā pārceltiem no 
attiecīgajām iestādēm uz EĀDD. Tas pēc 
analoģijas attiecas uz līgumdarbiniekiem 
un vietējiem darbiniekiem, kuri norīkoti 
darbā šādā organizatoriskā vienībā un kuru 
līguma noteikumi paliek nemainīgi.
Padomes vai Komisijas iecēlējinstitūcija 
vajadzības gadījumā  iepriekš informē 
attiecīgos darbiniekus par viņu 
pārcelšanu.

Ja tiek pārcelta organizatoriskās vienības 
daļa un nevar automātiski noteikt 
ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas 
norīkoti darbā šajā vienības daļā, 
attiecīgā gadījumā Padome vai Komisija, 
vienojoties ar Augsto pārstāvi, un pēc 
attiecīgo ierēdņu un pārējo darbinieku 
uzklausīšanas pieņem lēmumu par 
darbinieku pārcelšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Bernhard Rapkay

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants –2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc attiecīgo personu pieprasījuma to 
dalībvalstu diplomātisko dienestu pagaidu 
darbinieku līgumus, kuri tika pieņemti 
darbā pēc 2009. gada 30. novembra un kuri 
atrodas amatā organizatoriskā vienībā, ko 
pārceļ no Padomes Ģenerālsekretariāta vai 
Komisijas uz EĀDD atbilstīgi Padomes 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 27. panta 3. punktu, 
bez jaunas atlases procedūras pārveido par 
līgumiem saskaņā ar pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 2. panta e) punktu. 
Pārējā daļā līguma noteikumi paliek 
nemainīgi. Pieprasījums jāveic viena gada 
laikā pēc pārcelšanas datuma, kā noteikts 
Padomes lēmumā, kas pieņemts saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 
27. panta 3. punktu.

2. Saskaņojot ar Augsto pārstāvi un 
attiecīgo valsts diplomātisko dienestu, to 
dalībvalstu diplomātisko dienestu pagaidu 
darbinieku līgumus, kuri tika pieņemti 
darbā vai kuru līgums grozīts pēc 
2009. gada 30. novembra un kuri atrodas 
amatā organizatoriskā vienībā, ko pārceļ no 
Padomes Ģenerālsekretariāta vai Komisijas 
uz EĀDD atbilstīgi Padomes lēmumam, 
kas pieņemts saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 27. panta 3. punktu, bez 
jaunas atlases procedūras pārveido par 
līgumiem saskaņā ar pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 2. panta e) punktu. 
Pārējā daļā līguma noteikumi paliek 
nemainīgi. 

Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdz 2013. gada 30. jūnijam, 
atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 
7. panta prasībām, Padomes 
Ģenerālsekretariāta un Komisijas 
ierēdņus un citus darbiniekus, kas veic 
tehniskā nodrošinājuma funkcijas, pēc 
viņu uzklausīšanas var pārcelt uz EĀDD, 
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attiecīgajam iestādēm savstarpēji 
vienojoties un pilnībā respektējot budžeta 
lēmējiestādes prerogatīvas. Šī pārcelšana 
stājas spēkā datumā, kas noteikts 
attiecīgajā budžeta lēmumā, ar ko 
Dienestam paredz atbilstošos amatus un 
apropriācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
27. pantu un Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 12. panta 
1. punkta pirmo daļu, pieņemšana darbā 
vai nodarbināšana tiek veikta ar mērķi 
nodrošināt, lai ierēdņi un darbinieki 
iestādē veiktu savus pienākumus ar 
maksimālu kvalitāti, efektivitāti un 
godīgumu, un garantētu pēc iespējas 
plašāku ģeogrāfisko pārstāvību no visu 
Savienības dalībvalstu 
valstspiederīgajiem. To 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. Turklāt starp EĀDD 
darbiniekiem ir pienācīgi pārstāvēti visu 
ES dalībvalstu valstspiederīgie1.
____________________

1 Augstās pārstāves paziņojums par 
ģeogrāfisko līdzsvaru EĀDD.
„Augstā pārstāve vislielāko nozīmi piešķir 
darbinieku pieņemšanai, garantējot pēc 
iespējas plašāku ģeogrāfisko pārstāvību 



PE449.013v02-00 26/28 AM\834422LV.doc

LV

no visu Savienības dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, kā arī dienestā 
nodrošinot atbilstošu visu dalībvalstu 
valstspiederīgo klātbūtni.
EĀDD pilnībā būtu jāizmanto Savienības 
dažādajos ārlietu dienestos iegūtā bagātā 
un daudzveidīgā pieredze un specializētās 
zināšanas.
Lai šos mērķus īstenotu, Augstā pārstāve, 
piemērojot EĀDD iecelšanas procedūru, 
izmantos visas piedāvātās iespējas. Viņa 
savā gada pārskatā jautājumam par 
amatu aizpildīšanu EĀDD veltīs vienu 
sadaļu.”

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
1.d panta 2. un 3. punktu Augstais 
pārstāvis veic atbilstošus pasākumus, lai 
veicinātu līdztiesīgas iespējas mazāk 
pārstāvētajam dzimumam atsevišķās 
funkciju grupās, īpaši AD funkciju 
grupā1.
____________________

1 Augstās pārstāves paziņojums par 
dzimumu līdzsvaru EĀDD:
„Augstā pārstāve EĀDD personāla 
komplektēšanā vislielāko nozīmi piešķir 
dzimumu līdzsvara veicināšanai.  
Galvenais, kā veicināt dzimumu līdzsvaru 
ir mudināt, lai sievietes iesniegtu 
pieteikumus amatiem EĀDD, un likvidēt 
šķēršļus šajā sakarībā. Balstoties uz 
pieredzi, kas gūta iecelšanas procedūras 
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gaitā delegāciju vadītāju rotācijai 
2010. gadā, EĀDD pārbaudīs, kā 
turpmākās iecelšanas procedūrās labāk 
ņemt vērā sieviešu pieteikumu bieži vien 
raksturīgo nelineāro sistēmu un kā 
novērst citus iespējamos šķēršļus. Augstā 
pārstāve turklāt arī identificēs valstu 
diplomātisko dienestu paraugpraksi un 
pēc iespējas pielietos to EĀDD.
Augstā pārstāve pilnībā izmantos visas 
iespējas, kas paredzētas Civildienesta 
noteikumu 1.d panta 2. un 3. punktā, lai 
Dienestā veicinātu sieviešu 
nodarbinātību.
Augstā pārstāve savā gada pārskatā par 
amatu aizpildīšanu EĀDD vienu sadaļu 
veltīs jautājumam par dzimumu 
līdzsvaru.”

Or. en

Grozījums Nr. 41
Bernhard Rapkay

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 
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.

3. Lai garantētu valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku atbilstīgu pārstāvību 
EĀDD ietvaros, Augstais pārstāvis nolemj, 
ka, atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 
29. panta un 98. panta 1. punkta pirmās 
daļas, līdz 2013. gada 30. jūnijam uz 
atsevišķiem AD funkciju grupas amatiem 
EĀDD ietvaros ekvivalentu kvalifikāciju 
gadījumā prioritāti var piešķirt kandidātiem 
no dalībvalstu diplomātiskajiem 
dienestiem.

Or. en



PE449.013v02-00 28/28 AM\834422LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42
Bernhard Rapkay

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Līdz 2013. gada vidum Augstais pārstāvis 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu, īpašu vērību veltot tam, kā 
attiecībā uz EĀDD darbiniekiem tiek 
ievērots dzimumu un ģeogrāfiskās 
pārstāvības līdzsvars.

Or. en


