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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0309),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu 2. punktu un 336. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0146/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības 
dienesta organizatorisko struktūru un darbību (08029/10),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas un Ārlietu 
komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz Parlamentam izskatīšanai, ja tā ir 
paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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, 
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kurus ir norīkojuši dalībvalstu 
diplomātiskie dienesti.

kurus ir norīkojuši dalībvalstu 
diplomātiskie dienesti. Tam jāiekļaujas 
atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas 
administrācijas pārvaldes sastāvā, kā tas 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 298. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu uzsver, ka EĀDD ir neatkarīga Eiropas civildienesta sastāvdaļa.

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 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 visus 
amatus. Uzticot veicamos pienākumus 
visās Eiropas Ārējās darbības dienesta 
īstenoto darbību un politikas jomās, 
nedrīkstu būt nekādu atšķirību starp 
pagaidu darbiniekiem no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem un Eiropas 
Savienības ierēdņiem.

Or. en

Pamatojums

Tiesību un pienākumu vienlīdzībai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu saskaņotu un 
neatkarīgu EĀDD darbību.
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Grozījums Nr. 3

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir jāsvītro, jo tas nav pietiekami pārredzams un rada neierobežotu atkāpi no 
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu III sadaļas pirmajā nodaļā izklāstītās darbā 
pieņemšanas procedūras.

Grozījums Nr. 4

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 

(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 un 
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam būtu 
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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.

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 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.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) 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 
darbinieku skaitam 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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 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 jāgarantē pagaidu 
darbiniekiem EĀDD karjeras izaugsmes 
iespējas, kas ir vienlīdzīgas ierēdņu 
karjeras izaugsmes iespējām.

Or. en

Pamatojums

Tieši tā ir jārīkojas, pieņemot darbā citus pagaidu darbiniekus, un, šķiet, nav attaisnojuma 
tam, ka netiek ievērots princips, kas darbinieku pieņemšanai paredz piemērot objektīvu un 
pārredzamu procedūru, kura paredzēta Civildienesta noteikumos un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībā, tikai tāpēc, ka šie pagaidu darbinieki norīkoti no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem. Patiešām, šāda procedūra ir būtiska, lai nodrošinātu dzimumu 
un ģeogrāfiskās pārstāvības līdzsvaru.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Iecelšanai amatā EĀDD vajadzētu 
notikt, pamatojoties uz nopelniem un 
nodrošinot pēc iespējas plašāku 
ģeogrāfisko pārstāvību. Starp EĀDD 
darbiniekiem vajadzētu būt pienācīgi 
pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai uzsvērtu spēkā esošo pienākumu, kas paredzēts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 
27. pantā un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 8

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 maksimālo pensionēšanās 
vecumu būtu jāpieskaņo noteikumiem, kas 
piemērojami ierēdņiem.

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kā Savienības ierēdņiem paredzētos noteikumus par pārcelšanu var piemērot 
pagaidu darbiniekiem, kuri saskaņā ar Līgumiem jau ir norīkoti darbā. Grūti būtu piemērot 
noteikumus par atvaļinājumu personisku iemeslu dēļ tādiem darbiniekiem, kurus EĀDD 
varētu nodarbināt mazāk nekā četrus gadus. Tādēļ jāpiemēro spēkā esošie noteikumi par 
pagaidu darbiniekiem (Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 
17. pants).

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) EĀDD var izmantot ierobežotu 
skaitu valsts norīkotu šauras 
specializācijas ekspertu (VNE), kurus 
norīko konkrētu uzdevumu veikšanai, 
pamatojoties uz detalizētu darba aprakstu, 
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jo īpaši attiecībā uz militārām funkcijām, 
un kuriem vajadzētu būt Augstā pārstāvja 
pakļautībā; uz šo ekspertu norīkojumu 
nebūtu jāattiecina procedūra, ar kuru 
pieņem darbā pagaidu darbiniekus no 
dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem.

Or. en

Pamatojums

Šķiet būtiski precizēt VNE stāvokli EĀDD saistībā ar tiesību aktiem, kas reglamentē ar 
darbiniekiem saistītus jautājumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav juridiskas atbilstības Civildienesta noteikumu 9. pantam un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 7. pantam. Lai pareizi ievērotu darbinieku tiesības 
apvienoties, kas paredzētas Civildienesta noteikumu 24.b pantā un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. pantā, EĀDD jābūt savai Personāla komitejai.

Grozījums Nr. 11

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 

svītrots
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Civildienesta noteikumu X pielikuma 
piemērošanu līgumdarbiniekiem. Tas jo 
īpaši nozīmē, ka līgumdarbiniekiem būtu 
pilnībā jāpiedalās rotācijas procedūrā 
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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

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, 
balstoties 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 delegāciju vadītāju
pārcelšanu dienesta interesēs.

Or. en

Pamatojums

Procedūras precizējums un norādījums uz to, ka otrais teikums neattiecas uz visiem dienesta 
interesēs veiktajiem pārcelšanas gadījumiem, bet tikai uz delegāciju vadītāju pārcelšanu.
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Grozījums Nr. 13

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.

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) 
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 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

Pamatojums

Šī atkāpe ir nepieciešama tikai uzsākšanas periodā, tāpēc tā jāparedz uz ierobežotu laiku.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 

1. Noteikumu 29. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta nolūkā, un neskarot 
97. pantu, iecēlējinstitūcija, aizpildot 
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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. 

EĀDD vakantu amatu, izskata pieteikumus 
no Padomes, Komisijas un EĀDD 
ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem, kuriem 
piemēro pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta e) punktu, un no 
dalībvalstu diplomātisko dienestu 
darbiniekiem, nepiešķirot prioritāti 
nevienai no šīm kategorijām. Saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 27. pantu un 
Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības 12. panta 
1. punkta pirmo daļu, pieņemšana darbā 
tiek veikta ar mērķi nodrošināt, lai ierēdņi 
un darbinieki iestādē veiktu savus 
pienākumus ar maksimālu kvalitāti, 
efektivitāti un godīgumu, un garantētu 
pēc iespējas plašāku  ģeogrāfisko 
pārstāvību no visu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem. 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

Pamatojums

EĀDD jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars. Jo īpaši nedrīkstētu pieļaut situāciju, ka 
ģeogrāfiskā nelīdzsvarotība vienā darbinieku kategorijā tiktu izlīdzināta ar attiecīgu 
ģeogrāfisko nelīdzsvarotību citā darbinieku kategorijā.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No datuma, kuru noteicis Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks, bet vēlākais no 

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

2012. gada 1. janvāra iecēlējinstitūcija 
izskata arī citu iestāžu ierēdņu 
pieteikumus, nepiešķirot prioritāti nevienai 
no šīm kategorijām.

Or. en

Pamatojums

Viens gads varētu būt pietiekami ilgs laiks, lai nodrošinātu, ka EĀDD ir pienācīgs skaits 
personu no valstu diplomātiskajiem dienestiem.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Civildienesta noteikumu III sadaļas 
1. nodaļa un jo īpaši 28. panta f) punkts 
pēc analoģijas attiecas uz to pagaidu 
darbinieku pieņemšanu darbā, uz kuriem 
attiecas Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 
2.e pants. Kandidāti no valstu 
diplomātiskajiem dienestiem iesniedz 
savas valsts diplomātiskā dienesta 
izsniegtu rakstisku apstiprinājumu tam, 
ka šis dienests piekrīt norīkot konkrēto 
darbinieku, ja viņa pieteikšanās process 
būs sekmīgs.
Personāla iecelšanas konsultatīvā 
komiteja (PIKK), kas sastāv no 
dalībvalstu, Komisijas, kā arī Padomes un 
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretariātu 
pārstāvjiem, sniedz padomu Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam par darbā 
pieņemšanas jautājumiem EĀDD. PIKK 
uzrauga atlases procedūras visos EĀDD 
līmeņos un EĀDD personāla veidošanas 
gaitu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu un 
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ģeogrāfiskās pārstāvības līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Pieņemšanai darbā EĀDD ir jāpiemēro pārredzama un objektīva procedūra, izmantojot jau 
pastāvošo praksi, kurā izdarīti attiecīgi labojumi.

Grozījums Nr. 17

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav juridiskas atbilstības Civildienesta noteikumu 9. pantam un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 7. pantam. Lai pareizi ievērotu darbinieku tiesības 
apvienoties, kas paredzētas Civildienesta noteikumu 24.b pantā un Eiropas Kopienu pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. pantā, EĀDD jābūt savai Personāla komitejai.

Grozījums Nr. 18

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 

svītrots



PR\822342LV.doc 17/24 PE443.026v02-00

LV

norīkot darbā iestādes mītnē saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu X pielikuma 2.
un 3. pantā izklāstīto rotācijas 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Pieņemšanai darbā EĀDD ir jāpiemēro pārredzama un objektīva procedūra, izmantojot jau 
pastāvošo praksi, kurā izdarīti attiecīgi pārlabojumi.

Grozījums Nr. 21

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 ilgākais uz 
četriem gadiem. 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 katrā 
atjaunošanas reizē.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāaplūko saistībā ar 6. pantu ierosinātajā Padomes lēmumā par Eiropas Ārējās 
darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību. Līguma atjaunošanai Eiropas 
Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 50.b panta 2. punktā paredzētajos 
termiņos nav jābūt atkarīgai no konkrētā ierēdņa izcelsmes dalībvalsts lēmuma, jo tas 
apdraudētu EĀDD darbinieku neatkarību.



PR\822342LV.doc 19/24 PE443.026v02-00

LV

Grozījums Nr. 22

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 kuriem piemēro minētās 
nodarbinātības kārtības 2. panta 
e) punktu.

Or. en

Pamatojums

Sadarbība starp dalībvalstīm, īstenojot EĀDD pagaidu darbinieku atbildību, ir svarīga, jo šos 
darbiniekus tik un tā  var atgriezt valsts diplomātiskajos dienestos, ja šīs personas sauktas pie 
atbildības par Savienībai nodarīto kaitējumu, tostarp finansiālu kaitējumu.

Grozījums Nr. 23

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

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kā Savienības ierēdņiem paredzētos noteikumus par pārcelšanu var piemērot 
pagaidu darbiniekiem, kuri saskaņā ar Līgumiem jau ir norīkoti darbā.
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Grozījums Nr. 24

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

2. Atvaļinājums personisku iemeslu dēļ 
nepārsniedz līguma termiņu. Pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības 
17. pantu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Grūti būtu piemērot noteikumus par atvaļinājumu personisku iemeslu dēļ tādiem 
darbiniekiem, kurus EĀDD varētu nodarbināt mazāk nekā četrus gadus. Šeit būtu jāpiemēro 
spēkā esošais Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 17. panta 
noteikums par pagaidu darbinieku bezalgas atvaļinājumu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 11. punkts
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
80. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Direktīvas 80. pantu papildina ar šādu 
5. punktu:
'5. Civildienesta noteikumu 95., 96. un 
99. pantu piemēro pēc analoģijas.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas, ka tiek paplašinātas iespējas nodarbināt līgumdarbiniekus, ir pretrunā ar Eiropas 
Savienības civildienesta neatkarības principu.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. direktīvas 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, 
ja līgums ir ne mazāk kā uz vienu gadu.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas, ka tiek paplašinātas iespējas nodarbināt līgumdarbiniekus, ir pretrunā ar Eiropas 
Savienības civildienesta neatkarības principu.

Grozījums Nr. 27

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 
nepastāv vai ir nepietiekams vietējās 
sistēmas nodrošinātais segums.

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 
nepastāv vai ir nepietiekams vietējās 
sistēmas nodrošinātais segums.

Or. en
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Pamatojums

Ja ir konstatēts, ka konkrētā trešā valstī sociālā nodrošinājuma nav vai arī tas ir 
nepietiekams, iestādei nevajadzētu būt tiesībām lemt par to, vai savu vietējo darbinieku 
vajadzībām izveidot autonomu vai arī papildu sociālā nodrošinājuma sistēmu. Jebkāda cita 
pieeja nozīmētu to, ka tiek atzīta sociālā nodrošinājuma sistēmas neesamība vai 
nepietiekamība, un ka darba devējs neveiks nekādus atbilstīgus pasākumus šīs situācijas 
novēršanai.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru 
EĀDD, Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 
izvēloties EĀDD darbiniekus konkrētiem 
amatiem AD funkciju grupā, būtībā 
vienādas kvalifikācijas gadījumā var dot 
priekšroku kandidātam, kas pieder pie 
dzimuma, kurš EĀDD ir mazāk 
pārstāvēts.

Or. en

Pamatojums

Viena no Parlamenta prioritātēm ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru EĀDD, un, veidojot šo 
struktūrvienību, rodas vienreizēja iespēja to īstenot. Šis princips būtu jāievēro arī gadījumos, 
kad izvēlas delegāciju vadītājus.

Grozījums Nr. 29

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 

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

vietnieks var nolemt, ka, atkāpjoties no 
Civildienesta noteikumu 98. panta 
1. punkta, uz atsevišķiem AD funkciju 
grupas amatiem EĀDD ietvaros būtībā 
vienādu kvalifikāciju gadījumā prioritāti 
var piešķirt kandidātiem no dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem. Šo atkāpi var 
izmantot līdz 2011. gada 31. decembrim 
vai līdz laikam, kad valstu diplomātisko 
dienestu darbinieku skaits sasniedz vienu 
trešdaļu no AD līmenī esošo EĀDD 
darbinieku skaita, atkarībā no tā, kurš 
datums ir ātrāk.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 30

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 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.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšanas klauzula uzlabotu EĀDD personāla politikas pārskatāmību un dotu iespēju 
kritiski novērtēt dzimumu un ģeogrāfiskās pārstāvības līdzsvaru šajā dienestā.
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