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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 Civildienesta 
noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību
(COM(2011)0890 – C7-5070/2011 – 2011/0455(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0890),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu 2. punktu un 336. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0507/2011),

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

– ņemot vērā Tiesas …atzinumu1,

– ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu ...2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Budžeta kontroles 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7–
0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienība un tās vairāk nekā 50 
iestādes un aģentūras būtu jānodrošina ar 

(1) Eiropas Savienība un tās vairāk nekā 50 
iestādes un aģentūras būtu jāturpina 

                                               
1 …

2 …
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augstas kvalitātes Eiropas publisko 
pārvaldi, kas nodrošinātu tās uzdevumu 
veikšanu atbilstoši augstākajiem 
iespējamajiem standartiem saskaņā ar 
Līgumiem, lai apmierinātu gan iekšējās, 
gan ārējās vajadzības, ar kurām tā 
saskarsies nākotnē.

nodrošināt ar augstas kvalitātes Eiropas 
publisko pārvaldi, kas nodrošinātu tās 
mērķu, politikas un pasākumu īstenošanu 
un uzdevumu veikšanu atbilstoši 
augstākajiem iespējamajiem standartiem 
saskaņā ar Līgumiem, lai apmierinātu gan 
iekšējās, gan ārējās vajadzības, ar kurām tā 
saskarsies nākotnē, un kalpotu Savienības 
pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līdz ar to ir jānodrošina sistēma tāda
ražīguma un integritātes ziņā augstas 
kvalitātes personāla pieņemšana darbā no 
dalībvalstu pilsoņiem, kas atlasīti pēc 
visplašākā iespējamā ģeogrāfiskā principa, 
un lai šis personāls varētu pildīt savus 
pienākumus pēc iespējas efektīvāk un 
lietderīgāk.

(2) Līdz ar to ir jānodrošina sistēma augsti 
kvalificēta un daudzvalodīda personāla 
ieinteresēšana, pieņemšana darbā un 
saglabāšana no dalībvalstu pilsoņiem, kas 
atlasīti pēc visplašākā iespējamā 
ģeogrāfiskā principa, ir neatkarīgi un 
stingri ievēro visaugstākos profesionālos 
standartus, lai šis personāls varētu pildīt 
savus pienākumus pēc iespējas efektīvāk 
un lietderīgāk.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iestādēs piemērotais darba laiks būtu 
jāsaskaņo ar to darba laiku, kas ir spēkā 
dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai 
kompensētu darbinieku skaita 
samazinājumu iestādēs. Minimālā 

(14) Iestādēs piemērotais darba laiks būtu 
jāsaskaņo, lai kompensētu darbinieku 
skaita samazinājumu iestādēs. Veicot šo 
saskaņošanu, būtu jāņem vērā darba 
laiks, kas noteikts dalībvalstu 
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iknedēļas darba stundu skaita ieviešana 
nodrošinās to, ka iestādēs nodarbinātais 
personāls spēs veikt darba slodzi, kas izriet 
no Eiropas Savienības politikas mērķiem, 
vienlaikus saskaņojot darba nosacījumus 
iestādēs, lai visā Eiropas Savienības 
civildienestā panāktu solidaritāti.

civildienestos. Minimālā iknedēļas darba 
stundu skaita ieviešana nodrošinās to, ka 
iestādēs nodarbinātais personāls spēs veikt 
darba slodzi, kas izriet no Eiropas 
Savienības politikas mērķiem, vienlaikus 
saskaņojot darba nosacījumus iestādēs, lai 
visā Eiropas Savienības civildienestā 
panāktu solidaritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei,

(26) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina visu 
attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei,

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
1.d pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumu 1.d panta 4. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:
„Piemērojot 1. punktu, par personām ar 
invaliditāti uzskata tos, kam ir ilgstoši 
fiziski, garīgi, intelektuāli vai sensoriski 
traucējumi, kuri mijiedarbībā ar dažādiem 
šķēršļiem var kavēt šo personu pilnīgu un 
efektīvu iekļaušanos sabiedrībā vienlīdzīgi 
ar citiem cilvēkiem. Traucējumus konstatē 
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saskaņā ar 33. pantā paredzēto kārtību.”

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu ir mēģināts saskaņot Civildienesta noteikumu 1.d pantā paredzēto  personu 
definējumu, kurām ir invaliditāte, ar definīciju, kas izmantota ANO Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām 1. pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2.a punkts (jauns)
Civildienesta noteikumi
1.d pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Noteikumu 1.d panta 4. punktā aiz 
trešās daļas iekļauj šādu daļu:
„Vienlīdzīgas attieksmes princips neliedz 
iestāžu iecēlējinstitūcijām turpināt vai 
pieņemt pasākumus, kuros paredzētas 
īpašas priekšrocības nolūkā atvieglot 
mazāk pārstāvētajam dzimumam 
profesionālās darbības veikšanu vai 
nolūkā novērst vai mazināt diskrimināciju 
profesionālajā karjerā.”

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Civildienesta noteikumi
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar katru iestādi saistītā budžeta nodaļai 
pievienotajā štatu sarakstā norāda amatu 

1. Ar katru iestādi saistītā budžeta nodaļai 
pievienotajā štatu sarakstā norāda amatu 
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skaitu katrā pakāpē un funkciju grupā. skaitu katrā pakāpē un funkciju grupā.

Katras iestādes štatu saraksts atspoguļo 
mērķus, kas izklāstīti daudzgadu finanšu 
shēmā un iestāžu nolīgumā par tās 
īstenošanu.
2. Neskarot principu par paaugstinājumu 
amatā, balstoties uz nopelniem, kā noteikts 
45. pantā, šis saraksts nodrošina, ka katrai 
iestādei vakanto amatu skaits katrā štatu 
saraksta pakāpē katra gada 1. janvārī atbilst 
ierēdņu skaitam zemākajā pakāpē, kas ir 
faktiski nodarbināti iepriekšējā gada 1. 
janvārī, reizinot to ar I pielikuma B punktā 
minētajai pakāpei paredzētajām likmēm. 
Šīs likmes piemēro piecus gadus ilgā 
laikposmā no 2013. gada 1. janvāra.

2. Neskarot principu par paaugstinājumu 
amatā, balstoties uz nopelniem, kā noteikts 
45. pantā, šis saraksts nodrošina, ka katrai 
iestādei vakanto amatu skaits katrā štatu 
saraksta pakāpē katra gada 1. janvārī atbilst 
ierēdņu skaitam zemākajā pakāpē, kas ir 
faktiski nodarbināti iepriekšējā gada 1. 
janvārī, reizinot to ar I pielikuma B punktā 
minētajai pakāpei paredzētajām likmēm. 
Šīs likmes piemēro piecus gadus ilgā 
laikposmā no 2013. gada 1. janvāra.

3. Noteikumu I pielikuma B punktā 
paredzētās likmes pārskata piecu gadu 
laikposma beigās, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri un balstoties uz ziņojumu, ko 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegusi Komisija, kā arī Komisijas 
priekšlikumu. Eiropas Parlaments un 
Padome pieņem lēmumu saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
336. pantu.

3. Noteikumu I pielikuma B punktā 
paredzētās likmes pārskata piecu gadu 
laikposma beigās, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri un balstoties uz ziņojumu, ko 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniegusi Komisija, kā arī Komisijas 
priekšlikumu. Eiropas Parlaments un 
Padome pieņem lēmumu saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
336. pantu.

4. Pēc tā paša piecu gadu laikposma 
beigām Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par noteikumu 
īstenošanu attiecībā uz funkciju grupu 
AST/SC un par pārejas noteikumu 
īstenošanu, kas paredzēti XIII pielikuma 
30. pantā, ņemot vērā to, kā ir attīstījusies 
nepieciešamība pēc personāla, kas pilda 
sekretāra un administratīvos uzdevumus 
visās iestādēs, kā arī to, kā ir attīstījušās 
pastāvīgās un pagaidu amata vietas 
funkciju grupā AST un līgumdarbinieku 
skaits funkciju grupā II.

4. Pēc tā paša piecu gadu laikposma 
beigām Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par noteikumu 
īstenošanu attiecībā uz funkciju grupu 
AST/SC un par pārejas noteikumu 
īstenošanu, kas paredzēti XIII pielikuma 
30. pantā, ņemot vērā to, kā ir attīstījusies 
nepieciešamība pēc personāla, kas pilda 
sekretāra un administratīvos uzdevumus 
visās iestādēs, kā arī to, kā ir attīstījušās 
pastāvīgās un pagaidu amata vietas 
funkciju grupās AST un AST/SC.

Or. en

Pamatojums

Iestādēm jāatstāj izvēles iespējas attiecībā uz ietaupījumu veikšanas metodēm un resursiem, 
attiecībā uz kuriem var veikt ietaupījumus.  Ir arī būtiski, lai amatu saraksts tiktu piesaistīts 
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iestāžu budžetiem, kuru pamatā ir ES vispārējais budžets, kas savukārt atbilst daudzgadu 
finanšu shēmai.

Grozījums 4. punktā ir tehnisks pielāgojums.  Tā kā tas ir saistīts ar ziņošanas pienākumiem 
attiecībā uz funkciju grupu AST/SC noteikumu īstenošanu, norāde par vajadzību un amatu 
attīstību būtu jāattiecina arī uz šo funkciju grupu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Civildienesta noteikumi
31. pants – 2. punkts – pirmais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 29. panta 2. punktu, ierēdņus 
ieceļ amatā tikai SC 1, AST 1 līdz AST 4 
vai AD 5 līdz AD 8 pakāpē.

Neskarot 29. panta 2. punktu, ierēdņus 
ieceļ amatā tikai SC 1 līdz SC 3, AST 1 
līdz AST 4 vai AD 5 līdz AD 8 pakāpē.

Or. en

Pamatojums

Iestādēm būtu jāpiešķir iespēja lemt par dienesta pakāpi, kāda tiek noteikta, pieņemot 
darbiniekus AST/SC funkciju grupā, piemēram, atkarībā no viņu pieredzes, tāpat kā tas ir 
attiecībā uz funkciju grupām AST un AD.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts – a apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
45. pants – 1. punkts – aiz otrā teikuma

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien netiek piemērota 4. pantā un 29. 
panta 1. punktā paredzētā procedūra,
ierēdņus var paaugstināt amatā tikai tad, ja 
viņi ieņem amatu, kas atbilst vienam no 
amatu veidiem, kas izklāstīti I pielikuma 
A punktā, nākamajā augstākā pakāpē. 

AST 9 kategorijas ierēdņus var paaugstināt 
amatā kātegorijā AST 10 tikai saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 4. pantā un 
29. panta 1. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts precizēt Komisijas priekšlikumu, lai izvairītos no jebkādiem 
sarežģījumiem teksta interpretēšanā un īstenošanā. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – d apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
55.pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katras iestādes iecēlējinstitūcija var 
ieviest elastīga darba laika kārtību. Ierēdņi, 
uz kuriem attiecas 44. panta otrās daļas 
noteikumi, paši pārvalda savu darba laiku 
bez šādas kārtības izmantošanas.

4. Katras iestādes iecēlējinstitūcija var 
ieviest elastīga darba laika kārtību. Ierēdņi 
9. un augstākā kategorijā, kuri izmanto 
šīs priekšrocības, nav tiesīgi prasīt 
kompensāciju par pilnu darba dienu vai 
pusi no darba dienas.

Or. en

Pamatojums

Elastīga darba laika kārtība, kas ir moderno cilvēkresursu rīcībā, ir jāvērtē atzinīgi.  Tomēr 
attiecībā uz  ierēdņiem amatu kategorijās, kas ir saistītas ar augstāku atbildbas līmeni, nekā 
tas ir kategorijās karjeras sākumā, tam drīzāk būtu jānozīmē, ka šāds darba laika elastīgums 
tiek noteikts stundās un nevar izraisīt situāciju, kad tiek kompensēta pilna darba diena vai tās 
daļa. Turklāt ir jāuzsver, ka darba laika elastīgumam nevajadzētu būt par iemeslu tāda 
papildu atvaļinājuma piešķiršanai, kas nav paredzēts Civildienesta noteikumos.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 31. punkts – b apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
66. pants

Komisijas ierosinātais teksts
Mēneša pamatalgas katrai pakāpei un līmenim funkciju grupā AST/SC ir norādītas šajā 
tabulā:

Step
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Grade 1 2 3 4 5

SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 5 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 4 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 3 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 2 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Grozījums
Mēneša pamatalgas katrai pakāpei un līmenim funkciju grupā AST/SC ir norādītas šajā 
tabulā:

Step
Grade 1 2 3 4 5

SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17

Or. en

Pamatojums

Sākuma kategorijām visās amata grupas būtu jānodrošina piemērota personāla pieņemšana 
darbā. Attiecībā uz AST/SC amata grupu runa ir par sekretārēm/-iem, kas reprezentē plašu 
tautību un valodu prasmju diapazonu, lai apmierinātu prasības par daudznacionālu un 
daudzvalodīgu civildienestu un saglabātu personāla ģeogrāfiskās izcelsmes līdzsvaru. 
Iespējamiem ietaupījumiem ir jābūt līdzsvarā ar iestāžu pienākumu nepārtraukti nodrošināt 
augsta līmeņa pakalpojumus. Turklāt lielākā daļa no darbā pieņemtajiem sekretāriem ir 
sievietes, un tieši viņām visvairāk būtu jācieš no ietaupījumu izraisītā sloga. Tas varētu 
traucēt dzimumu līdztiesības principa īstenošanu. Tadējādi ar grozījumu tiek noteikta sākuma 
kategorija AST/SC amata grupai vienu nevis divas pakāpes zemāk nekā AST I kategorijai. 
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 43. punkts – a apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
I pielikums – A punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekretārs/administratīvais darbinieks SC 1 
– SC 6

Sekretārs/administratīvais darbinieks SC 1 
– SC 6

veic administratīvus un sekretāra 
uzdevumus, biroja vadību un citus 
līdzvērtīgus uzdevumus, kuru veikšanai 
nepieciešams noteikts patstāvības līmenis1

veic administratīvus un sekretāra 
uzdevumus, biroja vadību un citus 
līdzvērtīgus uzdevumus, kuru veikšanai 
nepieciešams noteikts patstāvības līmenis; 

Parlamenta kalpotāji1

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu mēģināts nodrošināt, ka zemsvītras piezīmē minētie Parlamenta kalpotāji arī 
tiek iekļauti AST/SC funkciju grupā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 55. punkts – i apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
XIII pielikums – 30. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ierēdņi, kas nav minēti a) apakšpunktā 
un kas līdz 2004. gada 1. maijam atradās 
bijušajā B kategorijā vai kas līdz 
2004. gada 1. maijam atradās bijušajā C vai 
D kategorijā un ir kļuvuši par AST 
funkciju grupas dalībniekiem, bez 
ierobežojuma tiek klasificēti kā asistenti;

(b) ierēdņi, kas nav minēti a) apakšpunktā 
un kas līdz 2004. gada 1. maijam atradās 
bijušajā B kategorijā vai kas līdz 
2004. gada 1. maijam atradās bijušajā C vai 
D kategorijā un ir kļuvuši par AST 
funkciju grupas dalībniekiem, kā arī 
ierēdņi, kas pieņemti darbā kops 
2004. gada 1. maija bez ierobežojuma tiek 
klasificēti kā asistenti;

Or. en
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Pamatojums

Ar priekšlikumu noteikts ierobežojums AST grupas karjerai tiem asistentiem pārejas periodos, 
kas pieņemti darbā pēc 2004. gada 1. maija AST 7 kategorijā.  Lai piedalītos AST konkursos, 
viņiem bija nepieciešams ievērojami augstāks izglītības līmenis, nekā iepriekš tika pieprasīts 
attiecībā uz agrākajām B, C un D kategorijām, turklāt pirms pirmās paaugstināšanas amatā 
viņiem bija jāpierādā trešās valodas zināšanas. Viņu karjeras izredzes tajā laikā, kad viņi tika 
pieņemti darbā, bija saistītas ar iespēju sasniegt AST 11 kategoriju (kā tas arī bija bijušās 
B kategorijas gadījumā un attiecībā uz bijušās C un D kategorijas ierēdņiem, kas nokārtojuši 
attestācijas procedūru).  Visbeidzot nevajadzētu būt atšķirīgai attieksmei vai atšķirībām 
augstākās kategorijas piešķiršanā atkarībā no tā, kādā konkursā viņi piedalījušies. Tālab ar 
grozījumu ir mēģināts noteikt ierobežojumu attiecībā uz viņu karjeru, nepārsniedzot AST 
9 kategoriju.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 55. punkts – i apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
XIII pielikums – 30. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ierēdņi, kas nav minēti a) līdz d) 
apakšpunktos, tiek klasificēti atbilstoši 
konkursa pakāpei piemērotu kandidātu 
sarakstā, no kura tie tika iecelti amatā. 
Ierēdņi, kuri ir izturējuši AST 3 vai 
augstākas pakāpes konkursu, tiek 
klasificēti kā asistenti, bet visi pārējie 
ierēdņi tiek klasificēti kā administratīvie 
asistenti pārejas posmā. Atbilstības 
tabula, kas norādīta šā pielikuma 13. 
panta 1. punktā, tiek piemērota pēc 
analoģijas neatkarīgi no datuma, kurā 
ierēdnis tika iecelts amatā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 13. grozījuma pamatojumu.  Ir arī janorāda, ka nevajadzētu būt atšķirīgai attieksmei 
vai atšķirībām augstākās kategorijas piešķiršanā atkarībā no tā, kādā konkursā viņi 
piedalījušies. 
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 55. punkts – i apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
XIII pielikums – 30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta e) 
apakšpunkta, ierēdņus, kas saskaņā ar 
konkursu tika iecelti amatā pakāpē, kas ir 
zemāka nekā AST 3, iecēlējinstitūcija līdz 
2015. gada 31. decembrim dienesta 
interesēs un atbilstoši amatam, kādā 
ierēdnis atradās 2012. gada 31. decembrī, 
var klasificēt kā asistentus. Katra 
iecēlējinstitūcija izstrādā noteikumus, lai 
nodrošinātu šā panta izpildi saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 110. pantu. Taču 
kopējais to administratīvo asistentu 
pārejas posmā skaits, kas gūst labumu no 
šā noteikuma, nepārsniedz 5 % no kopējā 
administratīvo asistentu pārejas posmā 
skaita 2013. gada 1. janvārī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs grozījums izriet no 13. un 14. grozījuma. Skatīt 13. un 14. grozījuma pamatojumu. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 55. punkts – i apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
XIII pielikums – 30. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ierēdņi, kuriem atbilstoši Civildienesta 
noteikumu 55. panta 2. punkta 
e) apakšpunktam un Civildienesta 
noteikumu IVa pielikuma 4. pantam tika 
piešķirta atļauja strādāt nepilnu darba laiku 
periodā, kas sākas pirms 2013. gada 

7. Ierēdņi, kuriem atbilstoši Civildienesta 
noteikumu 55.a panta 2. punkta 
e) apakšpunktam un Civildienesta 
noteikumu IVa pielikuma 4. pantam tika 
piešķirta atļauja strādāt nepilnu darba laiku 
periodā, kas sākas pirms 2013. gada 
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1. janvāra un turpinās pēc šā datuma, ir 
tiesīgi turpināt strādāt nepilnu darba laiku 
saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem ar 
nosacījumu, ka šāda darba maksimālais 
kopējais laika periods ir pieci gadi.

1. janvāra un turpinās pēc šā datuma, ir 
tiesīgi turpināt strādāt nepilnu darba laiku 
saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem ar 
nosacījumu, ka šāda darba maksimālais 
kopējais laika periods ir pieci gadi.

Or. en

Pamatojums

Pareizā savstarpējā norāde ir 55.a panta 2. punkta e) apakšpunkts. Ar grozījumu šī kļūda ir 
tiek labota.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 55. punkts – i apakšpunkts
Civildienesta noteikumi
XIII pielikums – 30. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ierēdņiem, kuru pensionēšanās 
vecums saskaņā ar šā pielikuma 22. pantu 
ir mazāks par 65 gadiem, Civildienesta 
noteikumu 55.a panta 2. punkta 
e) apakspunktā minētais trīs gadu termiņš 
var pārsniegt pensionēšanās vecumu, 
tomēr nepārsniedzot 65 gadu vecumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ierēdņi, kuru pensionēsanās vecums saskaņā ar pārejas noteikumiem ir 
mazāks par 65 gadiem un kuri vēlas turpināt darbu līdz šā vecuma sasniegšanai, pirms 
pensionēšanās ir tiesīgi strādāt nepilnu darba laiku. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 33.a punkts (jauns)
Nodarbināšanas kārtība
139. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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33.a Nodarbināšanas kārtības 139. panta 
b) punktu aizstāj ar šādu punktu:
„b) tā mēneša beigās, kurā reģistrēts 
deputāta palīgs  sasniedz 65 gadu vecumu, 
vai izņēmuma gadījumos tajā datumā, kas 
noteikts saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu 52. panta b) punkta otro daļu;

Or. en

Pamatojums

Parlamenta deputātu palīgiem būtu izņēmuma kārtā jādod iespēja strādāt līdz 67 gadu 
vecumam.

PASKAIDROJUMS

Visās iestādēs un aģentūrās, kas atrodas dažādās darbavietās ES teritorijās, un tās delegācijās 
trešās valstīs ir nodarbināti aptuveni 55 000 ierēdņi un citi darbinieki. Salīdzinājumā ar valsts 
vai vietējām administrācijām dažās dalībvalstīs šis skaitlis ir ļoti neliels un relatīvi kļūst pat 
vēl mazāks, ja ņemam vērā to, ka Eiropas iestādes apkalpo apmēram 501 miljonu ES pilsoņu.

Civildienesta noteikumi un Eiropas civildienests 2004. gadā tika pakļauti būtiskai reformai, 
kuras mērķis bija modernizēt civildienestu un padarīt to rentablāku. Šī reforma līdz 
2020. gada beigām nodrošinās EUR 8 miljardus ietaupījumu. Komisijas priekšlikuma 
galvenais iemesls un būtība ir izstrādāt jaunu metodi amatalgu un pensiju korekcijām, tostarp 
izņēmuma klauzulas piemērošanai, un noteikt īpašu nodevu. Tas ir nepieciešams, jo 
2012. gadā beidzas Civildienesta attiecīgo noteikumu darbības termiņš, kā arī lai atbilstoši 
reaģētu uz Tiesas spriedumu lietā C–40/101. 

Kaut gan sakarā ar iepriekš minētā termiņa izbeigšanos nepieciešamajās izmaiņas varēja 
aprobežoties ar iesniegto priekšlikumu Civildienesta noteikumu grozīšanai, Komisija tomēr 
nolēma iesniegt vēl virkni papildu priekšlikumu. Tie visi attiecas uz dažādu citu ietaupījumu 
pasākumu veidiem, kas jāpiemēro kopā ar jauno metodi un īpašo nodevu. 

Referente uzskata, ka pašreizējai reformai vajadzētu skart tikai tos jautājumus, kuros obligāti 
jāizdara izmaiņas.  Tam par iemeslu ir apstāklis, ka pamatīga Civildienesta noteikumu 
reforma, kas  nodrošināja ievērojamus ietaupījumus, tika īstenota tikai dažus gadus atpakaļ, 
un tas rezultāti vēl arvien ir jūtami. Turklāt ir nepieciešams stingri ievērot jau ierosināto 
izmainu pieņemšanas grafiku. Ir jāņem vērā, ka ir ļoti svarīgi ievērot pēdējo iespējamo 
termiņu (2012. gada beigas) Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanās panākšanai. Pretējā 
gadījumā, beidzoties metodes un īpašās nodevas termiņam, ne tikai netiks panākti jauni 
ietaupījumi, bet ES budžetam radīsies pat radīsies papildu izdevumi. 

Vēl nepieciešama pēdējā piezīme pašreizējā priekšlikuma vispārējā kontekstā. Prasības par to, 
ka ES administrācijai jāizdara ietaupījumi, kļuva arvien uzstājīgākas, sākoties finanšu krīzei 
                                               
1 C–20/10 Komisija/Padome, judikatūras krājumā vēl nav publicēts.
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Eiropā.  Tomēr saistībā ar šīm prasībām, kaut arī tās  vērtējamas nopietni un pienācīgi vērā 
ņemamas, nevar ignorēt galvenos apsvērumus attiecībā uz  Eiropas civildienesta mērķiem un 
lomu. Ir ļoti svarīgi, ka jāatrod līdzsvars starp  ietaupījumiem un nepieciešamību nodrošināt 
to, ka iestādes veic savus uzdevumus un īsteno pienākumus saskaņā ar to saistībām un 
pilnvarām atbilstīgi Līgumiem. Lai pildītu Līgumos paredzētās saistības, iestādēm ir obligāti 
nepieciešams nepārtraukti spēt pieņemt darbā un saglabāt personālu, balstoties uz vērtībām, 
nopelniem  un spējām, tas ir, personālu, kas ir neatkarīgs, savā darbā vadās no Eiropas idejas 
un tās vērtībām, augsti kvalificēts, daudznacionāls un daudzvalodīgs1, kā arī ir gatavs 
pārvietoties un pastāvīgi strādāt ārvalstīs. 

1. Priekšlikuma būtiski elementi

Referente atzinīgi vērtē to, ka Komisija savu priekšlikumu ir iesniegusi pirms metodes un 
īpašās nodevas spēkā esamības termiņa beigšanās.

It īpaši referente piekrīt priekšlikumam attiecībā uz to, ka metodes pamatā ir nominālas algas 
izmaiņas (reālu algas izmaiņu vietā) visās dalībvalstīs nevis tikai dažās no tām, un cer ka 
Komisija spēs rast praktisku risinājumu problēmai, kas saistīta ar savlaicīgu attiecīgo datu 
iegūšanu no 27 dalībvalstīm.  Referente uzsver arī, ka izņēmuma klauzulai būtu jāattiecas uz 
finanšu krīzi. Visbeidzot referente piekrīt īpašās nodevas palielināšanai, kas pārdēvēta par 
„solidaritātes nodevu”, par 6 %, kā to ierosina Komisija.

2. Ietaupījumi

2.1 Personāla samazināšana par 5 %

Komisija ierosina samazināt personālu par 5 % ikvienā iestādē un aģentūrā, kas atbilst 
saistībām izdarīt ietaupījumus, kas paredzēti priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu2. 
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar apstiprināto štatu sarakstu3 iestādes un aģentūras 2011. gadā 
kopumā varēja nodarbināt 46 678 darbinieku (ierēdņus un citus darbiniekus, izņemot 
līgumdarbiniekus), tas nozīmētu personāla samazinājumu par 1334 darbiniekiem visās 
kategorijās un papildu samazinājumu par apmēram 400 līgumdarbiniekiem. Šiem 
samazinājumiem jānotiek līdz 2018. gadam tādā veidā, ka vairs netiek aizstāts noteikts skaits 
no iestādēm „dabiski” aizejošo darbinieku (piemēram, pensionēšanas vai līguma beigšanās 
dēļ).

Ir jānorāda, ka priekšlikumā ir paredzēta automātiska personāla samazināšana par 5 % ikvienā 
iestādē un aģentūrā.  Ir jāpiekrīt Komisijai, ka tas ir veids, kā iespējams iegūt ietaupījumus, 
bet tomēr ir nepareizi pieprasīt, lai to automātiski piemērotu uz visām iestādēm. Tas izrādīsies 
nereāli.  Dažām iestādēm varētu būt nepieciešams ar Līgumiem noteikto papildu kompetenču 
vai iespējamo paplašināšanos dēļ labākajā gadījumā iesaldēt personāla skaitu, kamēr citām 
iestādēm  nākotnē varbūt pat būs nepieciešams reāls personāla palielinājums4.  Tālab būs 
                                               
1 Personālam pirms pirmā paaugstinājuma amatā ir jāpierāda, ka viņi spēj strādāt trijās ES oficiālajās valodās.
2 Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (COM (2011)398).
3 OV L 68, 15.3.2011., 1. lpp.
4 Jānorāda, ka laikā no 2000. gada līdz 2010. gadam izmaiņu rezultātā attiecībā uz iestāžu uzdevumiem, kas 
paredzēti līgumos, kā arī paplašināšanās dēļ  personāla skaits pieaudzis šādi: par 21,6 % Komisijā, 34,3 % 
Padomē, 52,5 % Eiropas Parlamentā, 90,8 % Tiesā, 61,1 % Revīzijas palātā, 35,2 % EESK un 140 % Reģionu 
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nepieciešami katram konkrētam gadījumam atbilstoši risinājumi.

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka jāizveido saikne starp daudzgadu finansu shēmu un 
iestāžu štatu sarakstu, izdarot grozījumus Civildienesta noteikumu 6. pantā. Tādā veida ir 
jānodrošina iestāžu un aģentūru saistību īstenošana samazināt personāla skaitu par 5 %. 
Tomēr Civildienesta noteikumos jau ir paredzēts, ka „[a]r katru iestādi saistītā budžeta 
nodaļai pievienotajā štatu sarakstā norāda amatu skaitu katrā pakāpē un funkciju grupā”. No 
šā noteikuma skaidri izriet, ka iestādēm to štatu sarakstos ir jāievēro budžeta saistības, kas 
izriet no iestāžu budžeta, kas savukārt balstīti uz ES vispārējo budžetu, bet tas savukārt — uz 
daudzgadu finansu shēmu. Nav iemesla veidot papildu saikni ar Civildienesta noteikumiem 
un ES finansu shēmu. Turklāt būtu arī jānorāda, ka daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu 
kategorija aptver „Iestāžu administratīvos izdevumus”, kas daudzkārt pārsniedz ar personālu 
saistītos izdevumus. 

Tālab, kaut arī referente uzskata , ka iestādēm būtu jānodrošina nepieciešamie ietaupījumi, 
precīzas metodes un resursu izvēle, attiecībā uz kuriem izdarāmi ietaupījumi, ir jāatstāj 
iestāžu pašu ziņā. Tās vislabāk spēj precīzi norādīt un izlemt, kur jāveic samazinājumi, 
neapdraudot to pienācīgu darbību. Tālab atbilstošas saistības būtu piemērotākas. 

Tāpēc iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ referente ierosina, neievērot šo priekšlikumu.

2.2 Nodarbinātības nosacījumi

Referente norāda, ka citi Komisijas ierosinātie taupīšanas pasākumi ir saistīti ar 
nodarbinātības nosacījumiem un ietver, piemēram, šādus pasākumus:

a) grozījumus attiecībā uz darba laiku:
- darba laika pagarināšanu, kā minimālo darba stundu skaitu nosakot 40 stundas, bet 

neparedzot par to atalgojuma kompensāciju,
- ik gadu ceļošanai mājup paredzēto dienu skaita samazināšanu līdz 3 dienām;
b) grozījumus pensiju sistēmā:
- pensionēšanās vecuma palielināšanu no 63 līdz 65 gadiem, paredzot iespēju turpināt 

darbu līdz 67 gadu vecumam;
- pirmstermiņa pensionēšanās vecuma palielināšana no 55 līdz 58 gadiem,
- to ierēdņu daļas samazināšana, kuri izmanto pirmstermiņa pensionēšanās 

priekšrocības, no 10 % līdz 5 % visās iestādēs;
c) grozījumus attiecībā uz pabalstiem un tiesībām:
- ikgadējā mājup ceļošanai paredzētā pabalsta samazināšanu,
- noteikumu pielāgošanu attiecībā uz pārcelšanās izmaksu atlīdzināšanu,
- noteikumu pielāgošanu attiecībā uz komandējumu izmaksu atlīdzināšanu.

Daži no šiem pasākumiem ir jāvērtē saistībā ar nesen notikušajiem pielāgojumiem attiecībā uz 
nodarbinātības nosacījumiem dalībvalstīs, jo īpaši pensionēšanas vecuma palielināšanu, kas 
atspoguļo pašreizējās demogrāfiskās tendences visā ES.  Citus pasākumus, kaut arī ar to 
palīdzību var veikt ietaupījumus, nevar patiešām uzskatīt par ierosināto grozījumu 

                                                                                                                                                  
komitejā. 
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galvenajiem jautājumiem.

Īpašs priekšlikums ir iesniegts, lai iestādēm dotu iespēju ieviest elastīgu darba laiku, kas tiek 
uzskatīts par modernas personāla politikas instrumentu. Referente uzskata, ka Komisijas 
priekšlikumā ir iekļauta pareiza pieeja, bet izpētīs, vai šādus noteikumus nebūtu nepieciešams 
ierobežot, attiecinot tos tikai uz konkrētām personāla kategorijām.

2.3 Dokumentu kopums, kas attiecas uz asistentu (AST) karjeru

2004. gada reforma izveidoja jaunu struktūru AST grupas darbinieku karjerai. Tomēr šķiet1, 
ka attiecībā uz AST grupas amatalgu struktūru un karjeras sistēmu ir nepieciešami papildu 
pielāgojumi. 

Sākotnēji Komisija ierosināja attiecībā uz personālu, kas pilda sekretāru līmeņa funkcijas, 
aizstāt ar līgumpersonālu. Sākotnējās viedokļu apmaiņas gaitā 2011. gada jūlijā Juridiskajā 
komitejā ar Komisiju un tās priekšsēdētāja vietnieku M. Šefčovič kļuva skaidrs, kas šis 
priekšlikums ir saistīts ar apdraudējumu, ka netiks apmierinātas iestāžu vajadzības nodrošināt 
personālu ar noteiktu profilu (piemēram, lingvistisko), un tādējādi šis priekšlikums nebūtu 
akceptējams.  Tas kļuva skaidrs arī Komisijas īstenotā sociālā dialoga gaitā pēc formālā 
priekšlikuma pieņemšanas.  

Visbeidzot Komisija nolēma ierosināt jaunu AST/CC kategoriju ar mērķi ieviest zemāka 
līmeņa karjeru personām ar vienkāršākiem uzdevumiem un pienākumiem. Tiek ierosināts, ka 
šī jaunā grupa sāks pildīt dienestu kategorijā, kas ir par divām zemāka nekā AST 1 kategorija.  
Būtu jāuzsver, ka referente, nevēršoties pret AST/SC grupas ieviešanu principā, nevar 
akceptēt tik zemu kategoriju, uzsākot karjeru.  Ir nepieciešams, lai sākotnējās kategorijas visās 
grupās garantētu to, ka iestādes varēs pieņemt darbā piemērotu personālu. Šajā īpašajā 
gadījumā ir obligāti jāgarantē, ka iestādes spēs pieņemt darbā sekretārus/-es ( vairuma 
gadījumu — sievietes), kas reprezentē plašu tautību un valodu prasmju diapazonu, lai atbilstu 
prasībām par daudznacionālu un daudzvalodīgu personālu, un šis nosacījums saglabāsies kā 
absolūtais pamats daudznacionālām ES iestādēm, kas kalpo 27 dalībvalstu pilsoņiem. Šajā 
sakarībā ģeogrāfiskā līdzsvara saglabāšana iestādēs ir svarīgs faktors, no kura nevar atteikties 
un kuru īpaši jācenšas ievērot. Iestāžu spēja nepārtraukti nodrošināt augsta līmeņa 
pakalpojumus šajā gadījumā ir jānovērtē attiecībā pret iespējamiem ietaupījumiem. Svarīgi ir 
arī pienācīgi garantēt dzimumu līdztiesības principa ievērošanu. Tādēļ referente ierosina 
noteikt sākuma kategoriju AST/SC amata grupai vienu nevis par divām, bet par vienu zemāka 
nekā AST I kategorijai. 

Attiecībā uz AST amata grupu referenta vērš uzmanību uz diviem priekšlikuma elementiem. 
Pirmkārt, ir noteikts ierobežojums AST grupas karjerai tiem AST 7 kategorijas asistentiem 
pārejas periodos, kas pieņemti darbā pēc 2004. gada 1. maija.  Referente norāda, ka tas ir 
pielīdzināms darbā pieņemšanas noteikumu pārkāpšanai, jo šī asistentu grupai bija 
perspektīvas karjerā sasniegt AST 11 kategoriju. Lai to šo noteikumu padarītu mazāk stingru, 

                                               
1 Skatīt arī Komisijas 2011. gada 30. marta ziņojumu par karjeras veco un jauno struktūru līdzvertību. 
Civildienesta noteikumu 6. pants (COM(2011)171).
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par robežu varētu noteikt AST 9 kategoriju. Otrkārt, referente ierosina rūpīgi pārbaudīt AST 
amatu grupas karjeras ierosināto pārstrukturēšanu, saskaņā ar kuru abas augstākās kategorijas 
tiek rezervētas personālam, kam jāveic ļoti atbildīgi pienākumi. 

3. Īpaši jautājumi

Referente ir nolēmusi ziņojuma projektā pievērsties dažiem jautājumiem, kas skar tikai 
atsevišķas iestādes un kurus jau zināmu laiku ir nepieciešams atrisināt.  Tas skar uz 
grozījumu, ar kuru ievieš īpašus noteikumus attiecībā uz deputātu palīgu pensionēšanos.  Lai 
nodrošinātu iestāžu saistību izpildi būt darba devējam, kas īsteno līdztiesīgu iespēju politiku, 
referente ierosina grozījumu, lai ņemtu vērā to darbinieku situāciju, kuriem ir invaliditāte.


